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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKI EJ

Mgr in2. Beaty,Zimy

pt.: ,,Guided waves for nondestructive diagnostics of embedded woveguides"

(Fale prowadzone w diagnostyce nienis;zczqcej prqt6w osadzonych)

L. Podstawa formalna

Podstawq formalnq do wykonania niniejszej recenzji stanowiE:

- [.Jchwafa Rady Wydzialu In2ynierii Lqdowej i Srodowiska Politechniki Grdaf skiej z dnia

18 kwiertnia 201,8 r.,

- Pismo Wydziatu In2ynierii Lqdowej i Srodowiska PolitechnikiGdariskiej z dnia L8 kwietnia 2018

r., podprisaneprzez Dziekana Wydzialu Pana prof. dra hab. in2, Krzysztofa Wilde, prof. zw. PG.
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2. Przedmiot i opis og6lny rozprawy

Przedmiot recenzji stanowi rozprawa doktorska mgr in2. Beaty Zimy pL: ,,Guided woves for
nondestructive diagnostics of embedded woveguides" , polski tytul ,,Fale prowadzone vu diagnostyce

nieniszczqcej prqt6w osadzonych", a jej pronrotorem jest dr hab. in2. Magdalena Rucka, prof. nadzw.

PG.

Rozprawa zostala przedlo2ona w formie zwartego dwustronnie zadrukowanego raportu

wtwardejoprawie iliczy23I stron. Fraca zorstala napisana w jqzyku angielskim, zawierar 8tabel ii-17

rysunk6w. Sklada siq ona z8rozdz:,ialow ibibliografiistanowiEcejfqcznie 249 pozycji. Tre6i rozprawy

poprzedza streszczenie w jqzyku angielskim i polskim, spis rysunk6w itabel oraz wyka2 wazniejszych

oznaczef. Do pracy dolqczona jest ptyta DVD.

Uklad pracy jest czyte-rlrry i logiczny, charakterystyczny dla prac naukowych i badawczych,

a spos6b jrej wydania jest bardzo es;tetyczny i zasfugujqcy na podkredlenie.

3. Ocena merytoryczna rozprawy

3.1. Frrzedmiot i cel rozprawy

Choi nie napisano tego w roz:prawie to, moim zdaniem, przedmiotem pracy jest lokalizacja

iidentyfikacja 162nych typ6w uszkodze6 w kotwach gruntowych przy wykorzystaniu fal

prowadzonych. Napisano natomiast, ze gl6wnym celem przeprowadzonych badari jest kompleksowe

zbadanie konkretnych problem6w propagacji fali w prtltach o przekroju kolowym osadzonych

w materiarle kompozytowym typu beton lub zaprawa. Biadania skupify siq na konkretnym typie

obiekt6w reprezentujqcych model laboratoryjny kotwy gruntowej. Nacisk polo2ono na nieniszczqcq

diagnostyl,lq kotew gruntowych, w tym ocenq podstawowych parametr6w geometrycznych

i wykrywanie najbardziej powszechrrych typ6w uszkodzeri. I w pelni znajduje to odz,wierciedlenie

w tre6ci rozprawy.

3.2. Ciharakterystyka i ocena po,szczeg6lnych rozdzial6w rozprawy

Pracat zawiera analizq teo,retycznq, numerycznE oraz eksperymentalnq propagacji fal

prowadzonych w prqtach osadzonych w materiale kompozytowym typu beton lub zaprawa.
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Gt6wnym obiektem badari byl model laboratoryjny kotwy gruntowej. Przedstawiono szczeg6lowy

opis zjawi:;ka propagacji fali w prqtach czq6ciowo osadzonych oraz przeanalizowano mo2liwo3i jego

wykorzystiania w detekcji r6znych typ6w uszkodzeri. Rozwiqzanie analityczne w postaci krzywych

dyspersji stanowifo wa2ny element analiz przedstawionych w kolejnych czq6ciach pracy,, dotyczqcych

propagacji fali w kotwach nieuszkodzonych, kotwach z uszkodzeniami w postaci ro;lwarstwienia,

a tak2e uszkodzeniami punktowynri i powierzchniowymi. lladania przeprowadzone w dalszej czqsci

pracy wykazaty mo2liwo6i wyl,<orzystania fal prowadzonych do wykrywania nozwarstwief

o relatywrtie niewielkim roztniarze, a takze uszkodzef korozyjnych oraz punktowych pofo2onych,

zar6wno rar czqSci otulonejjak i swobodnej.

Uklad rozprawy stanowiq rozdzialy poprzedzone wykazem wa2niejszych oznaczeri.

Rozdzial 1. pt.: ,,Wprowadzenie" zawirlra wprowadzenie do tematyki diagnostyki konstrukcji

przy wykonzystaniu fal prowarizonlr6ll oraz przeglqd literaturry w zakresie tematyki pracy. Rozdzial ten

zawiera tak2e cel i zakres badari orirz oryginalny wktad Doktorantki dla nauki.

Moinr zdaniem cel pracy zostal poprawnie okreSlony, a zakres dokladnie i obszernie

w rozprawie opisany.

W rclzdziale 2. pt.: ,,Fale prowadzone w prqtach" przedstawiono rozwiqzania dyspersyjne

opisujqce 'wielomodowq propagacjq fali w prqtach jedno- i wielowarstwowych o kolowym przekroju

poprzeczn'ym. Opracowano tak2e analityczny model propagacjifali podlu2nej w prqtach swobodnych

i wielowarstwowych. Przedstawiono podstawowe teorie pnqt6w, model propagacji falowej w prqcie

swobodnym i krzywe dyspersji. Przybli2one rozwiqzania por6wnano z teoriq Pochhammera-Chree,

kt6ra jest uwa2ana za najdokladlniejszq teoriq dotyczqcq propagacji fal podlu2nyclr w prqtach

swobodny,ch. Ponadto, ze wzglqdu na fakt, ze stalowe kotwy wystqpujq czesto w postaci prqt6w

drq2onych, przedstawiono dla nich r6wnanie dyspersji. W clrugiej czqSci rozdziafu przedstawiono trzy

metody macierzowe (Globol Matrix Methorl, Transfer Mqtrix Method i Stiffness Matrix Method)

powszechnie stosowane do modelowania fal w systemach ',rrrielowarstwowych. Rozdzial ten napisano

z zachowaniem du2ej,,ku ltury matematycznej".

Rozd;ziaf 3 pt.: ,,Eksperymentalne metody badawcze imodelowanie propagacji fali metodE

element6vu skodczonych" poSwiqcony jest opisowi metod numerycznych i eksperymentalnych

stosowanych podczas badari przy wykorzystaniu programu ABAQUS i metody element6w

skoriczonyrch oraz element6w nieskoriczonych.

Rozd;zial4 pt.: ,,Propagacja fal w nieuszllodzonych kot'wach gruntowych" obejmuje teoretyczne,

numeryczne i eksperymentalne badania propagacji fali w nieuszkodzonych kotwach. Przedstawiono

alSorytmy wyznaczania podstaworrrrych parametr6w geometrycznych kotw gruntowych na podstawie

sygnal6w prropagacji fa l.
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Wykorzystanie zjawiska propagacji fali do detekcji rozwarstwieri w kotwach gruntowych

przedstawiono w rozdziale 5 pt': ,,Propagacja fal w prqtach osadzonych z rozwarstwieniami".

Analizowano w nim trzy ro2ne lokarlizacje i znnienne dfugoSr:i rozwarstwieA oraz badano ich wplyw na

zjawisko propagacji fali. Badania eksperymentalne oraz obliczenia numeryczne dotyczqce propagacji

fal prowardzonych w nieuszkod;zonych kotwach o zmiennej dtugoSci otulenia pozwolify na

opracowanie zale2no6ci umo2liwiajilcych ol<re6lenie podstawowych parametr6w geclmetrycznych

kotwy na podstawie sygnal6w czasowych. Nastqpnie opisano wplyw dfugoSci oraz polo2enia

uszkodzenia w postaci rozwarstwiernia na zjawisko propagacji fali. Przedstawiony opis jest precyzyjny

i wyczerpujqcy z punktu widzenia podjqtej ternatyki.

W rozdziale 6 pt.: ,,Wykrywanie uszkodzef w kotwach gruntowych" opisano wykprzystanie fal

do wykrylvania korozji, jako kolejne typowe uszkodzenie wystqpujqce w systemach kotwiqcych.

Badano dwa rodzaje uszkodzefi: miejscowq i powier;zchniowq korozjq prqta. W badaniach

uwzglqdniono zar6wno prqty swobodne jak i wielowarstwowe osadzone w zaprawie. W tym

przypadku przedstawiony opis jest tak2e precyzyjny i wyr:zerpujqcy z punktu widzenia podjqtej

tematyki, ,choi rozdziaf ten wydaje siq nieco mniej ,,prze1)racowany" i zdaniem recenzenta mozna

byloby go rusunqi bez wiqkszego uszczerbku dla i tak obszernejju2 pracy.

Rozd;zial 7 pt.: ,,Badania eks;oerymentalne rzeczywisilej kotwy gruntowej,, koncentruje siq na

eksperymerntalnym badaniu propagacji fali sprq2ystej w s;ystemie kotew samowiercqrcych. Sq one

powszechnie stosowane w przem'y6le geotechnicznym jalio element kotew gruntowych i gwoZdzi

gruntowych. Przeanalizowano wplyw nieciq6;fo(ci w postaci polqczeri monta2owych wystqpujqcych

na dlugoSci ciqgna na tfumienie fal. Rozdziaf ten stanowi osrtatni etap badafi nieniszczqcych dotyczqcy

propagacji fali w rzeczywistej 2e:rdzi. Przeanalizowany zostal wplyw element6w lqczqcyclh pojedyncze

2erdzie na tlumienie fali. Stalowa zerdZ po:;lu2yla ponarjlto do wykonania w gruncie rzeczywistej

kotwy w rnafej skali. Wykazano mo2liwoSi wykorzystania fal w monitoringu twardniernia zaprawy

cementowej formujqcej bulawq kotwy. Por6wnanie wynik6w kotwy umieszczonej w gruncie oraz

kotwy po wykopaniu pozwolilo na okreSlenie wplywu obecnoSci o jrodka grunTowego na

rejestrowane sygnaty czasowe propragujqcej fali. Rozdziat ten zakof czony jest wnioskami.

W po,dsumowaniu, w rozdziale 8, przedstawiono na.iwa2niejsze wnioski z przeprowadzonych

badafi oraz przyszle plany dotyczqcr: dalszych prac naukowych.

Przedstawiona w rozprawie i zweryfikowana do5wiadczalnie metodyka badalr jest moim

zdaniem poprawna pod wzglqdem merytoryc:znym. Przedstawiono rozwa2ania teoretyczne, badania

wfasne, kt(rre efektywnie prowadzql do lokaliz:acji i identyfikacji r62nych typ6w uszkodzefl w kotwach

gruntowych przY wykorzystaniu fal prrcwadzonych. Proces rozumowania jest logiczny,

a przedstawione argumenty sq jak najbardziej trafne. Zaprc'zentowane analizy odnoszq siq zar6wno
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do literatury krajowej jak i rniqdzy'narodowej. Podjqta tematyka jak najbardziej wydaje siq aktualna

i potrzebna.

4. Uwagi krytyczne

Na wstqpie chciafbym podkre5lii, 2e przedstawione w niniejszym punkcie uwiagi krytyczne

odnoinie recenzowanej rozpraw'y nie obni2ajq jej wartoSci merytorycznej i jej j,ednoznacznie

pozytywnej oceny. Zostaly one podane w charakterze dy:;kusji i pewnego rodzaju uporzqdkowania

przedstawionych treSci z nadziejq, 2e mogq by'i przydatne i zostanq wykorzystane w trakcie

opracowy\,vania publikacji naukowych kierowanych do czas,opism z tej tematyki.

Znac,znq czq5i uwag krytycznych podano ju2 w punkr:ie 3.2 przy recenzowaniu poszczeg6lnych

rozdzial6vu. Poni2ejje zebrano i usystematyzowano. I tak:

4.1. T'ytut rozprawy jest wla5ciw'y i zawierra ws,zystko tcl, co jest w rozprawie.

4.2.w rozdziale 1. ,,wprowadzenie" nie doprecyzowano pojqi: diagnostyka, badania

nieniszczqce (NDT), ocena nieniszczqca (NDE) i monitoring strukturalny konstrukcji (SHM).

!V rozdziale 4 pojawia siq ponadto, okreflenie nieniszczqca inspekcja (str. 98, 7 wiersz od

clofu). Jaka jest r62nica rmflqdzy tymi pojqciami lciorqc pod uwagq, 2e w tytule rozprawy

wystqpuje d iagnostyka ?

4.3.!V podrozdziale L.l-. na str.30,5 wiersz od g6ry, powotano siq na pracq [1Ot)] - Kqdra R.,

Fiucka M. Research on ctssiessment of bolted joint stote using elostic wqve propogation,

Journal of Physics: Confelrence Series,623(1),8 pages,20L5, w kt6rej mia\r byi podane

irrdeksy uszkodzef na bazie energii poczqtkowe.i czq5ci sygnalu falowego. Recenzent nie

odnalazl tych indeks6w w cytowanej pracy.

4.4.W podrozdziale l-.3. na str.33, l wiersz od 96ry, podano,2e do badania kotevr gruntowych

stosujesiqjedyniemetodqwyrywania pull-out. Niiemo2nasiqztymstwierdzerniemzgodzi(.,

p,oniewa2 obecnie powszechnie stosowane sq dlrrie metody: metoda badania integralno6ci

i uszkodzeri pali PIT (anp:,. Pale lntegration Testing) i metoda odpowiedzi na impuls (ang.

lmpulse Response - S'MA:;ll).

4.5.l\lie napisano wprost co jerst przedmiotem rozpra\ /y.

4.6. Rozdzial 3 podzielono na dwie czqSci. Pierwsza czqSi poSwiQcona jest analizie numerycznej

N4ES w celu rozwiqzania prroblem6w propagacji falowej, natomiast w drugiej pnzedstawione

sq badania wlasne. Recenzent odczuwa pewien niedosyt zwiqzany z opisem rarykorzystanej

do badaf aparatury.
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4.7.Zdaniern Recenzenta czq(i rysunk6w moglaby byrl wiqksza, co z pewnoSciq poprawiloby ich

czytelno6i. Przykladowo rys;unek 4.2b na str. 1OO.

4.8.|\la rysunku 4.9 na str. 10B ciekawie zilustrowano falq, ale blqdny jest podpis pod rysunkiem.

4.9.Rysunek 4.12 na str. L12l - nie napisano czy sq to wyniki z analizy numeryczne), czy te2

z badari.

4.10. W podrozdziale 4.4. na str. 1,I7 przedstauriono wyniki analizy eksperymentalnej,

numerycznej i analitycznelj z zastosowaniem metody element6w nieskoriczonych uzyskujqc

vrtysokq zbie2noSi dla prqta i niskq dla kotwy betonowej. Proszq o szersze wyjaSnienie tych

rezultat6w,

4'L1. Na rysunku 4.!7 na str. :118 nie zgadzajq siq poclpisy na rysunku iw opisie ponizej.

4.I2.W tabeli 4.2 na str. 1119 na uwagq zaslugujg bardzo dobre wyniki uzyskarne z analizy

numerycznej z zastosowanriem metody elemerrt6w nieskodczonych, kt6re sq lepsze od

6rynik6w uzyskanych z ek:;perymentu.

4.13. Na rysunku 4.18 na str. 120 nie zgadzajq siq podpisy na rysunku i w opisie poni2ej. Brak

jerst oznaczefi na rysunku, kt6ry dotyczy numeryki, a kt6ry eksperymentu.

4.14. Rysunek 5.2 na str. 131-, rysunek 5i.5 na str. l-35, rysunek 5.23 na str. 1-56, rysunek 6.2 na

sl:.r. 164, rysunek 6.15 na str. t77 sq nieczytelne.

4.L5. Na stronie l-90, 3 wd, napisano ,,... propagacja fali w modelu w malej skali ..,,'. co autorka

rozumie pod pojqciem: mala skala? Czy uwz6;lqdniono efekt skali w prowadzonych

biadaniach?

4.16. Rysunek 7.3 na str. lgL opisano inaczej ni2 w tekfcie , przez co jest to niesp6jnie.

4.1-7. Nieczytelne zdjqcia na rysunku 7.!2na str. 198, rysunku 7.23nastr.2O7, rysunku 7.3Ina
str. 213.

4.18. W tekScie rozprawy 'wystqpujq drobne liter6wki, braki znak6w interpunkcyjnych

i przejqzyczenia. Przykladowo:

- str. 93 wd 7 - ,,...of . ..:'

- str. l_8'l_ rys. 6.20 podpis: 6) zamiast f).

5. Wnioski

Przed:;tawiona do recenzji rozprawa dol(torska mgr in2. Beaty Zimy pt.: pt.: ,,Guidetd wovesfor

nondestruc,tive diognostics of embedded waveryuides" (Fale prowadzone w diagnostyce nieniszczqcej

prqt6w osadzonych), kt6rej promotorem jest dr hab. in2. Milgdalena Rucka, prof. nadzw. pG stanowi
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rozwiqzanie oryginalnego zaclania naukowe€io dotyczqcego lokalizacja i identyfikacja r62nych typ6w

uszkodzeir w kotwach grunto'wych pnzy wykorzystaniu fal prowadzonych.

Uwa;2am, 2e przedstawiony r,ru, rozprawie cel zostal os;i;trgniqty, a sformufowane zadanie naukowe

rozwiqzane.

Na uwagQ zastuguje r6vrniez fakt, 2e czq6d wynik6w zostata jui opublikowana

w recenzowanych, renomowanych czasopismach, w tym znajdujqcych siq w bazie JCR ta[<ich jak:

- lnl:ernationol Journal af Rock Mechanics ond Mining\ Sciences,

- Construction and Building Moterials,

Naleiiy zauwa2y{ ze Doktoriantka wykazala siq banclzo dobrq znajomoSciq aktualnego stanu

wiedzy naukowej i technicznej w zakresie prezentowanej tematyki, kt6ra podejmowana jest od

pewnego czasu na Wydziale In2ynierii Lqdowej i Srodor,viska Politechniki Gdariskiej. Swiadczy to

o dojrzalo6ci naukowej Doktorantki, a przede wszystkinr o jakoSci szkoly z jakiej siq wywodzi.

Niewqtpliwie wplynqlo to korzystnie na catofi pracy i dalo mo2liwoSi nauczenia siq programowania

i prowadzenia biadari numerycznyr:h i do6wiadczalnych. W tym wzglqdzie wykonano szeroki zakres

badari, kt6re poszerzyly istnriejqcq bazq wiedzy. Na tej podstawie dokonano krytycznej analizy

otrzymanych rezultat6w, przeanali:zowano je i opracov/ano poprawne wnioski. Jednoznacznie

Swiadczy to o bardzo dobrym prz'ygotowaniu do samodzielnego prowadzenia prac naukowych

i badawcz,ych. Rozprawa wnosi istotny wklad w rozwdj wiedzy w dyscyplinie budorrunictwo, ma

znaczenie naukowe i praktyczrre.

Oryginalny wklad Doktorantki dla nauki to:

- szczeg6lo'wy opis konkretnych problem6w propagacji fali w kotwach gruntowych, ze szczeg6lnym

uwzglqdnieniem charakterystycznych cech fal kierowanych rozprzestrzeniajqcych siq w wolnej

i osadzonej czq6ci kotwy,

- wyja5nierrie zmian prqdko5ci fali dla r62nych dlugo(ci kotwy gruntowej,

- wyprowadzenie wzor6w, za pomocq kt6rych mo2liwe jest okre6lenie parametr6w geometrycznych

kotwy (dlugo6i swobodna, dlugosi ;colqczenia, srednica kc,rpusu kotwy),

- teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne badania w rnrielowarstwowych prqtach, w tym wplyw

lokalizacji uszkodzenia i jego dfugo5rci na rozdzielanie modr5w, ich konwersjq i dyfrakcjq oraz Sredniq

prqdkoSi fali,

- badanie wplywu uszkodzeri ijego lokalizacji rra wynikibadari niszczqcych,

- badanie wykrywania korozji i uszkodzeri punktowych w prqtach swobodnych i osadzonych,
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- analiza \ /plywu nieciqgfoSci, w postaci pofEczef montazowych wystqpujEcych na dfugo6ci kotwy, na

tfumienie falowe,

- monitorclwanie procesu utwardzania zaczynu cementowego w malej rzeczywistej kotwie gruntowej,

- porownanie wynik6w uzyskanych dla kotwy podziemnej i wykopanej w celu zilustrowania wplywu

otaczajqcego gruntu na sygnafy propagacji fali.

5. Sentencja Recenzji

Moim zdaniem recenzowana rozprawa mgr in2. Eieaty Zimy pt.: pt.: ,,Guided waves for
nondestructive diognostics of embedded waveguides" (Faler prowadzone w diagnostyce nieniszczqcej

prqt6w osadzonych) spefnia wymogi stawiane w Ustawie z dnia l-4 marca 2OO3 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z p6Zniejszymi zmianami)

oraz w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki iszkolnictwa Wy2szego z dnia L9 stycznia 201,8 r. w sprawie

szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie doktorskim,

w postepclwaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nradanie tytufu profesora (Dz, U. z2Ot8 r.

poz.26I) - i dlatego wnosze o dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Z powazaniem,

US,k"I* v\,<,/
Dr hab. in2. Krzysztof Schabowicz, prof . nadzw. pWr


