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Recenzja

całoksztaltu dorobku naukowego Pana dra inŻ' MacieIa Reiche|a W zakresie postępo-
Wania W sprawie nadania stopnia doktora habi|itowanego W dziedzinie nauk inżynie-

ryJno-technicznych w dyscyplinie iniynieria mechaniczna

1. |nformacie wsĘpne

Recenzja została Wykonana na z|ecenie Dziekana Wydziału oceanotechnik. i okrę-
townictwa Po|itechniki Gdańskiej, prof' dr hab' inż. Janusza Kozaka' W oparciu o de-
cyz]ę i pismo Rady Doskonałości Naukowej L.dz. o87 MMl2o20 z dnia ,l1 maja
2020 r.

Recenzja została opracowana zgodnie z Wymaganiami okreś|onymiw a|7' 219 Wa-
runki nadania stopnia doktora habilitowanego ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 t. -
Prawo o szkoInictwie WyŻszym i nauce (Dz.U'202o'0'85)'

Przesłana do mnie dokumentacja zawiera:

1 ' Wniosek dra inż' l,4acieja Reiche|a z dnia 6 grudnia 2019 roku o przeprowa-
dzenie postępowania W sprawie nadania stopnia doktora habiIitowanego W
dziedzinie nauk inŹynieryjno-technicznych W dyscyp|jnie inżynieria mecha-
ntczna,

2. Odpis dyplomu stopnia doktora nauk technicznych otrzymany na Wydziale
oceanotechniki i okrętownictwa Po|itechniki Gdańskiej

3 Autoreferat dotyczący osiąg nięć W pracy naukowo-badawczej' organizacyjnej i
dydaktycznej,

4' |Vonografię pt' ',Hydromechaniczne aspekty projektowania statkóW z napędem
azymutalnym",

5' Wykaz osiągnięc naukowych aIbo ańystycznych, stanowiqcych znaczny Wkład
W rozwój okreś|onej dyscypliny,

6 Dane wnioskodawcy,
7' Kopię pub|ikacji naukowych;

a. Reichel, Maciej. (2019). Equivalent standard manoeuvres for pod-
driven ships, 187, 1-1 1 . https://doi orq/10 1016/i oceanenq 2019 106165

b. Reichel, Maciel. (2019). Application of the IMO standard manoeuvres
procedure for pod-driven ships, -. https/doi.org/10. 1007 1s00773-019-
00644-1

stwierdzam. że przedłożona dokUmentacja została przygotowana w sposób Wystar-
czająco czyteIny do zapoznania się z osiągnięciami naukowymi Habilitanta'



2. ocena osią9nięó naukowych przedstawionych w monografii naukowei
pt' ''Hydromechaniczne aspekty projektowania statków z napędem azy-
mutalnym"

HabiIitant' jako osiągnięcie naukowe o znacznym Wkładzie W rozwój dyscypIiny inży-
nieria mechaniczna przedstawił Własną monografię naukową pod Mułem ''Hydrome.
chaniczne aspekty projektowania statkóW z napędem azymuta|nym''' Wdaną przez
Wydawnictwo Po|itechniki Gdańskiej W 2019 roku.

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej znajduje się na,'Vwkazie Wydawnictw pub|ikujq-
cych recenzowane monografie naukowe" (poz. 378, UIW 47800) zgodnie z Komunika-
tem |V]inistra Nauki i szko|nictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r opub|ikowanego
na podstawie ań- 267 ust' 3 ustawy z dnia z dnia 20 |ipca 2018 r'

Recenzowana monografia naukowa |iczy 135 strony i składa się z 7 |ozdzia|ów oraz
spisu Iiteratury' który zawiera 195 pozycje'

ocena monografii naukowej pod Wzg|ędem edycy'inym jest pozytywna. Monografia
charakteryzuje się odpowiednio rozp|anowanym tekstem iczyteInym drukiem. zawar-
tość monografii jest bogato iIustrowana'

opiniowana monografia jest pośWięcona hydromechanicznym aspektom projektowa-
nia statkÓw napędzanych za pomocą pędnikóW azymutaInych' Biorąc pod uwagę ko.
rzyści Wynikające z zastosowania takiego napędu, można założyc, że Iiczba statkóW z
napędem azymuta|nym będzie stale rosła. W zwiazku z |ym moilna przewidywac W
przyszłości Większego zapotzebowania stoczni iprojektantóW na dostarczanie coraz
dokładniejszych prognoz napędowych p|zy zastosowaniu tego typu pędnika. W
związku z tym, Źe teoria projektowania napędU statku rozwinęła się przede Wszystkim
W kierunku k|asycznych rozwiĄzań typu śruba-ster, brakuje metod i WynikóW badań
mogących mieć praktyczne zastosowanie W projektowaniu i doborze pędnikóW azy-
mutaInych. Wynika to m.in' z konieczności przeprowadzenia kosztownych idługotrwa-
łych badań mode|owych, które z reguły są zlecane ifinansowane przez stocznie' D|a-
tego WynikóW badań nad pędnikami azymuta|nymi jest re|atywnie mało' a dostępna
Wiedza dotyczqca projektowania statkóW z tym napędem,iest W mniejszym stopniu
usystematyzowana isformaIizowana jak teoria projektowania k|asycznych pędnikóW'

Z powyższego Wynika, że tematyka rozprawy dotyczy aktuaInych' istotnych i złożonych
zagadnień' coraz bardziej potrzebnych W praktyce projektowania statkóW'

W monografii naukowej podjęto próbę usystematyzowania teorii projektowania statkóW
z napędem azymutaInym. Praca przedstawia obszerny zasób Wiedzy na temat napę-
dóW azymutaInych zgromadzony na podstawie badań |iteraturowych pzeprowadzo-
nych p|zez Habi|itanta' Dodatkowo, Habi|itant uzupełnia ten zasób o brakujące ele-
menty w oparciu o analizy danych uzyskanych na drodze samodzielnie przeprowadzo-
nych badań mode|owych. Monografia zawiera praktyczne za|ecenia i WskazóWki d|a
projektantóW statków' które są Ważne zaróWno z punktu widzenia podejścia do projek-
towania' jaki i problematyki Wznaczania charakterystyk hydrodynamicznych pędni'
ków azymuta|nych' Przedstawione Wyniki prac badawczych oraz ana|izy mogą miec
charakter utvlitarnv.



P|zedłd.ona monografia składa się z 7 rozdziałóW z WydzieIoną bibIiografią'

w |ozdzia|e ,1 omóWiono tematykę badawczq' W pierwszej części scharakteryzowano
pędniki azymuta|ne' pęedstawiono ich moż|iwe konfiguracje oraz omóWiono prob|e-
matykę zastosowania ich statkach' W tym rozdziale Habi|itant przedstawił aktua|ny
stan Wiedzy na temat rozwoju i badań na temat tych pędnikóW' W szczegó|ności metod
pomiarowych i ich praktycznego wykorzystania. Habilitant w podsumowaniu tej analizy
sformułował potrzebę opracowania ujednoIiconych procedur badawczych W zakresie
hydromechaniki pędnikóW azymutalnych' W ostatniej części Habilitant przedstawił
plob|ematykę monografii i streszczenie pracy.

W rozdzia|e 2 przedstawiono skutki wynikające z zastosowania pędnikóW azymuta|.
nych na Statkach W aspekcie całego procesu projektowego. HabiIitant słusznie zWrócił
uwagę' że zastosowanie pędnika azymuta|nego do napędu statku może miec istotny
WpłyW na kształt i rozp|anowanie przestrzenne oraz Właściwości manewrowe. napę
dowe i morskie statku, a także na jego statecznośc' W szczegó|ności W tym rozdzia|e
przedstawiono korzyści Wynikające z zastosowania-tego typu napędu W stosunku do
napędu k|asycznego'

Rozdział 3 opisuje metody Wyznaczania charakterystyk hydrodynamicznych pędnikóW
azymutaInych prezentowanych W Iiteraturze przedmiotu' W szczegó|ności Habilitant
przedstawił metody pomiarowe iobIiczeniowe stosowane do Wyznaczania sił genero-
Wanych na pędniku na potzeby ana|izy napędowej i manewrowej' W rozdzia|e 3'2'3
HabiIitant przedstawił uproszczone metody szacowania sił na pędniku w oparciu o ba-
dania literaturowe i autorskie prace.

w |ozdzia|e 4 HabiIitant opisał Właściwości napędowe statkóW z pędnikiem azymuta|.
nym W róŹnych konfiguracjach' W tym z Układem śrub przeciwbieżnych' W tym roz-
dzia|e HabiIitant przedstawił prezentowane W literaturze procedury badań mode|owych
oraz prob|ematykę ekstrapo|acji WynikóW z tych badań do ska|i pełnowymiarowej' W
ostatnie] części rozdziału HabiIitant przedstawił zagrożenia Wynikające z niedoskona-
łości tych metod, szczegó|nie W aspekcie ska|owania oporu obudowy pędnika azymu-
talnego.

W rozdzia|e 5 dr inż' Maciej Reiche| poróWnał charakterystyki manewrowe statkóW z
kIasycznym napędem ze statkami z napędem azymutaInym. W szczegó|ności Autor
przeprowadził szczegółowe ana|izy poróWnawcze pod kątem zwrotności itzw' kqtóW
róWnoważnych, stateczności kursowej izdoInościograniczania myszkowania ozz ha'
mowania statku' W tej części Habi|itant uzupełnił istniejącą teorię o autorskie Wyniki
badań modeIowych gazowca' W tym rozdzia|e Habi|itant róWnież przedstaw.ł oddzia-
ływan.e pomiędzy pędnikami W aspekcie ich konfiguracji, a także uwzg|ędniając różne
warunki eksploatacji oraz wybrane problemy projektowe. Ponadto Habilitant przedsta-
W|ł WpłyW ksztaftu kadłuba i Wie|kości skegu oraz obecności dysz na pędnikach na
Właściwości manewrowe statkóW Wyposażonych W napęd azymutaIny'

Rozdział 6 przedstawia opis pozostałych zjawisk' ktÓre zdaniem Habilitanta na|eży
uwzg|ędnić W procesie projektowania statkóW z napędem azymutalnym' Tutaj Autor
trafnie przestawił za|ecenia mogące ograniczyć s|amming rufowy, kawitację na śrubie
. obudowie pędnika azymutalnego oraz jego Wenty|ację' W ostatniej części tego



rozdziałU Habi|itant przeana|izował czynniki mogące miec WpłyW na pracę pędnika
azymutalnego w lodzie.

W końcowym rozdzia|e Habilitant podsumował Wyniki przeprowadzonych badań
przedstawionych W monografii habiIitacyjnej iWyznaczył kierunki da|szych prac'

Oryqinalne osiaqniecia rozprawv

Jak Wynika z dokonanego przeg|ądu treści monograf]i, przedstawia ona kompendium
Wiedzy na temat corcz częściej stosowanych W technice morskiej napędóW azymuta|-
nych' HabiIitant sk|upuIatnie przeanaIizował brakujące eIementy tej Wiedzy iW miarę
Własnych moż|iwości uzupełnił najistotniejsze braki posiłkując się anaIizami uzyska-
nymi na drodze samodzieInie p|zeprowadzonych badań mode|owych. Z tego powodu
ta praca ma duże znaczenie praktyczne, rozwła teorię projektowania statkóW z napę-
dem azymutaInym' jak róWnież dostarcza nowych metod prowadzenia badań modeIo-
wych nad pędnikami tego typu'

Rozprawa habiIitacyjna stanowi znaczny Wkład W rozwój dyscyp|iny naukowej inżynie-
ria mechaniczna w zagadnieniach projektowania i hydromechaniki statku.

Do oryginaInych osią9nięc rozp|awy habiIitacyjnej za|iczam:

. zbadanie WpłyW kształtu rufowej części kadłuba gazowca z napędem azymuta|-
nym na jego właściwości manewrowe'

. opracowanie za|eżności pomiędzy Wie|kością i konfiguracją geometryczną
skegu oraz dysz na pędnikach azymutalnych a Właściwościami manewrowymi
statku.

. sformułowanie szeregu za|eceń usprawniających proces projektowania statkóW
z napędem azymutaInym,

. opracowanie Wskazówek mogących miec WpłyW na podwyższenie efektywności
reaIizacji badań mode|owych, np' wyznaczenie minimaInych parametróW prze'
pływu czy teŹ oszacowanie za|ecanych Wie|kości szcze|iny pomiędzy śrubą i
obudoWą pędnika.

Zastosowane przez Habi|itanta metody badawcze oraz ich interpretacja są zgodne z
przyjętymi zasadami prowadzenia badań naukowych.

Uwaqi krvtvczne:

1 W pracy brakuje hipotez (a|bo tez) badawczych, których konfirmacja |ub Weryfi-
kacja pozwaIa jednoznacznie ocenic naUkowośÓ przeprowadzonego proceSu
oaoawczego.

2 '  w |ozdz ia|e 13 ' ,ce l i zakrespracy. 'brakjest jasnosformułowanegoce|ubadań '
Ponadto HabiIitant błędnie formułuje problem badawczy jako ,,opracowanie ze-
stawu Wskazówek dla projektantóW statkóW, które'' .'. ',mogłyby być uwzględ-
nione w procesie projektowania statkóW z napędem azymutalnym'' Moim zda-
niem HabiIitant pomy|ił prob|em naukowy z ce|em pracy.

3' Przedstawiona (i wie|okrotnie przytaczana w tekście) spirala projektowa, W za-
sadzie bazuje na spira|i projektowej Evansa z 1959 r, W której projektowanie
jest procesem iteracyjnym' obecnie istnieją alternatywne metody projektowa-
nia, np' projektowanie zintegrowane Współbieżne W którym szereg



charakterystyk projektowych Wyznacza się równo|egIe. Autor nie odniósł się do
tych metod.

Uwaoi edvtorskie:

1 ' niedokładnie opisane rysunki 1'1 i 1'2 _ te rysunki zawierają odnośniki' których
nie Wyjaśniono W opisach'

2' szereg WzoróW i tabe| nie ma źródeł cytowania'
3' wzór 3'4 (str' 56) powinien zostac przywołany z pracy doktorskiej' zapis W tek-

ście jest niejednoznaczny'
4 na stronie 86 z tekstu Wynika' że na Wykresie na rys' 5'6 powinny być dwie

krzywe (oznaczone kolorem czarnym i szarym) - natomiast na tym wykresie jest
ty|ko jedna krzywa _ być może to błąd drukarski'

stwierdzam, że recenzowana monografia naukowa została wydana przez Wydaw"
nictwo, które w roku opub|ikowania monografii w ostateczne' formie by|o ujęte
w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ań. 267
ust. 2 okt 2 lit. a.

W zwiazku z powvższvm oceniam. że osiaoniecia naukowe Drzedstawione w re-
cenzowanei monoqrafii naukowei. stanowia znacznv wkład w rozwói dvscvpIinv
lnżynieria mechaniczna i odpowiadaia wvmaqaniom okreś|onvm w ań. 2,|9 u,a.
runki nadania stopnia doktora habilitowaneao ust, 1 pkl2.

3. ocena aktywności naukowe'|

Dr inż. Maciej Reiche| uzyskał tytuł magistra inżyniera W zakresie budowy okrętóW i
obiektóW oceantechnicznych na Wydziale oceanotechniki iokrętownictwa Po|itech-
niki Gdańskiej W 2004 |'

W |atach 2005-2013 był zatrudniony w centrum Techniki okrętowej W Gdańsku, gdzie
zajmował się anaIizą i optyma|.zacją Właściwości manewrowych statkóW oraz prowa.
dząc W tym ce|u badania mode|owe'

W roku 2011 HabiIitant uzyskał stopień doktora nauk technicznych W dyscypIinie bU-
dowa i eksploatacja maszyn nawydzia|e oceanotechnikj i okrętownictwa PoIitechniki
Gdańskiej' Tematem pracy doktorskiej było: ,,Prognozowanie Właściwości manewro-
Wych statkóW z napędem azymutaInym'''

W |atach 2013 _ 2015 Habi|itant odbył staż na stanowisku naukowym W ośrodku Force
Techno|ogy, Division for |\'4aritime |ndustry W Kongens Lyngby W Danii, W którym
uczestniczył W pracach badawczo-rozwojowych dotyczqcych m'in zwiększenia efek'
tywnoŚci napędowej, prowadzenia prób mode|owych oraz badań Właściwości maneW.
rowych i morskich statku' W tym ośrodku Habi|itant róWnjeż brał udział W zarządzaniu
projektami z zakresu badań modeIowych Właściwości hydrodynamicznych jednostek
plywa]ących, W badaniach rozwojowych d|a przemysłu oraz brał aktywny udział w



przygotowywaniu dokumentacji z zaktesu hydrodynamiki dla takich organizacji jak
RINA czy ITTC.

od 2016 roku dr inŻ' Maciej Reiche| jest zatrudniony na stanowisku naukowym W Ba-
dawczo-szko|eniowym ośrodku Manewrowania statkami W lławie, W którym prowadzi
badania mode|owe dotyczące m-in' charakterystyk napędowych imanewrowych sta|
kóW' bezpieczeństwa ileg|Ugi oraz pozyskiwania energii fa| i prqdóW morskich'

Jednocześnie od 2019 roku HabiIitant jest zatrudniony na stanowisku adiUnkta na Wy-
dziaIe oceanotechniki i okrętownictwa PoIitechniki Gdańsk.ej, gdzie jego aktywnośc
naukowa skupia się na zagadnieniach optymaIizacji Właściwości manewrowych sta!
ków z innowacyjnymi napędami, ich Wpływem na bezpieczeństwo żegIugi oraz rozwo-
jem statkóW autonomicznych'

Po uzyskaniu stopnia doktora Habi|itant była autorem |ub wspołautorem 7 pub|ikacji,
W tym 5 pub|ikacji o Wysokich Wańościach Współczynnika impact factor' tj

. 3 pub|ikacji W prestiŹowym czasopiśmie naukowym ,'ocean Engineering' o
Współczynniku impact factor |F = 2'73 (w tym dwie pub|ikacje są jednoautor-
skie),

. jednoautorskiej pubIikacjiw czasopiśmie naukowym ,'JournaI of |V]arine Science
and Techno|ogy'' o Współczynnku |F = 1'845'

. jednoautorskiej pub|ikacji W czasopiśmie naukowym ''Po|ish Maritime Rese-
arch"o lF=1.214.

Większośc z Wymjenionych pub|ikacji stanowią prace monotematyczne' Liczbowo
przedstawiony dorobek Wydaje się byc skromny, |ecz jakość powyższych pub|ikacji
jest Wysoka: 5 ańykułóW opubIikowano W Wysoko punktowanych czasopismach, spo-
śród których ty|ko jeden artykuł jest Współautorski, a pozostałe jednoautorskie'

Dr inż' Maciej Reiche| uczestniczył iWygłosił referaty na 7 międzynarodowych konfe'
rencjach naukowych' Jest współautorem dwóch osiągnięć projektowych dotyczących
metod prowadzenia badań mode|owych. HabiIitant 6-krotnie uczestniczył W pracach
zespołóW badawczych rea|izowanych na drodze konkursóW krajowych i zagranicz-
nych' W tym W dWóch projektach był kierownikiem ' W jednym koordynatorem i głóWnym
Wykonawcą, W pozostalych Wykonawcą'

Dr inz. |V|aciej Reiche| był z-krotnie przewodniczącym komitetu organizacyjnego
'WarsztatóW |\,|anewrowania Statkami,'oraz dwukrotnie członkiem komitetu organiza-
cyjnego międzynarodowych konferencji' Jest członkiem międzynarodowego towarzy-
stwa Roya| |nstitution of NavaI Architects oraz członkiem dWóch krajowych stowarzy-
szeń' HabiIitant recenzował 8 prac w czasopismach międzynarodowych. W tym 2 prace
W prestiżowych międzynarodowych czasopismach' Dr inż. |Vlaciej ReicheI uczestniczyl
w programach europejskich W charakterze członka dwóch zespołóW eksperckich oraz
s-krotnie W zespołach oceniających finansowanie badań. W ramach Współpracy ze
środowiskiem gospodarczym HabiIitant opracował łącznie 25 rapońóW technicznych z
prac badawczych zreaIizowanych W cTo i 11 rapońóW technicznych zreaIizowanych
w Force Technology w Danii.



Z powyższego wynika, że cała dotychczasowa aktywność zawodowa dra inż. Macieja
Reiche|a byta związana z hydromechaniką i poektowaniem okrętu, w szczegó|ności
z badaniami mode|owymi dotyczącymi Wtaściwości napędowo - manewrowych stat-
kóW' Natomiast' na szczegó|ną uwagę' zastuguje pozaucze|niana aktywność naukowa
HabiIitanta W centrum Techniki okrętowej W Gdańsku, w duńskim ośrodku naukowym
Force TechnoIogy, jak róWnież W Badawczo-szko|eniowym ośrodku Manewrowania
statkami W |ławie'

W związku z powyżsrym oceniam, ż€ dr inż. Maciej Reiche| Wykafuie się istoiną
aktywnością naukową co odpowiada wymaganiom okreś|onym w art. 21g wa.
runki nadania stopnia doktora habilitowanego ust. I pkt 3.

4. Wniosek końcowy

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, stwierdzam, że HabiIitant spełnia wszystkie
wymagania okreś|one w ań. 219 Warunki nadania stopnia doktora habilitowa-
nego ust, 1 Ustawy z dnia 20 |ipca 2018 r. - Prawo o szko|nictwie wyższym i nauce
(D2.U.2020.0.85).

stanowi to Więc podstawę do pŻeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, a po
jego pozytywnym przebiegu, do podjęcia uchwały o nadanie dr inż. Macieiowi Reiche-
|owi stopnia naukowego doKora habi|itowanego nauk inżynieryjno.technicznych W
dyscypIinie inżynieria mechaniczna.
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