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RECENZJA

osią gnięcia nau koweg o or az dorobku nau kowego' dyd akty cznego i popu|a ryzato rskie go
dra inż. Ryszarda Jasińskiego w związku z jego postępowaniem habilitacyjnym

1. Informacje podstawowe o Habilitancie

Pan Ryszard Jasiński urodził się 24 maja |966 roku w Bytowie. Studia na Wydziale

Mechanicznym Politechniki Gdanskiej ukończył w 1993 roku. Pracę doktorską pt. ,,Działanie

wybranych wolnoobrotowych silnikow hydraulicznych w wąrunkąch szoku termicznego,', obronił

w 2002 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Promotorem był

dr hab. Andrzej Balawender z tej samej Politechniki. Po studiach w 1993 roku rozpocz4ł pracę

w Politechnice Gdanskiej gdzie pracuje do dzisiaj. Kolejno zajmował' stanowiska asystenta,

adiunkta a obecnie starszego wykładowcy. W dniu 11.06.2018 r. dr inż. Ryszard Jasiński zł'oŻył

wniosek do Centralnej Komisji o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego określaj4c swoje

osiągnięcie jako ,,Funkcjonowanie zespołów napędu i sterowąnia hydraulicznego w niskich

temperaturach otoczenia " .

2. ocena podstawowego osiągnięcia naukowego

Fundamentalnym osiągnięciem naukowym Habilitanta jest opracowanie monografii

pt.,,Funkcjonowanie zespołów napędu hydraulicznego mąSzyn w niskich temperaturach

otoczenią '' ''. Jest to praca w pełni oryginalna a Habilitant jest jedynym jej autorem. Do osiągnięcia

naukowego na|eŻy za|iczyć również 5-ć jednoautorskich artykułów w czasopismach z listy Joumal

Citation Report, 4-ry jednoautorskie artykuły zarejestrowane w bazie Web of Science jak również

kilka artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym, których był jedynym autorem bądż' tez

głównym współautorem. Wszystkie artykuły są ściśle powipane z głównym osiągnięciem

Habilitanta - monografią. opublikowano w nich elementy wiedzy, którą później scalono w

monografii. Szczególnie istotne były publikacje z listy JCR i WoS, bowiem są one potwierdzeniem

wartoŚci merytorycznej badań Habilitanta na forum międzynarodowym. osiągnięcie Habilitanta

na|eŻy za|iczyć do dziedziny nauk technicznych' dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn i

specjalności napęd i sterowanie hydrauliczne. Zagadnienie funkcjonowania elementów i

systemów hydraulicznych w niskich temperaturach ma charakter fundamentalny. Bez znajomości



tych zagadnień eksploatacja maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym takich jak maszyny

budowlane, drogowe' dźwignice i wiele innych jest bardzo utrudniona a czasami nawet

niemożliwa. W tej sytuacji temaĘkę habilitacji uwizam zabardzo trafnie wybraną i wartościową

pod względem naukowym oraz bardzo potrzebną, tym bardziej że jest ona stosunkowo rzadko

podejmowanaprzez innych autorów. Na globalne osiągnięcie naukowe Habilitanta składają się

następuj ące osiągnięcia cząstkowe :

-ustalenie węzłów konstrukcyjnych w podstawowych elementach hydraulicznych (pompy,

silniki, cylindry, zawory),mających decydujący wpływ na funkcjonowanie tych elementów tak

w waruŃach stopniowego jak też szybkiego nagrzewania czy|i inaczej w warunkach szoku

termicznego,

-sformułowanie kryterium luzu efektywnego oraz wzorów do obliczania tego luzu'

-opracowanie trzech metod Wznaczania luzu efektywnego (analitycznej, komputerowej i

eksperymentalnej),

-przeprowadzenie badan PomP, silników' cylindrów i zaworów hydraulicznych w warunkach

szoku termicznego i wyznaczenie współczynników przejmowania ciepła od gorącego oleju do

zimnych elementów hydraulicznych oraz współczynników nierównomierności rozktadu

temperatur w elementach ruchomych i nieruchomych,

-określenie sposobów zapobiegania zaniku luzu efektywnego w newralgicznych węzłach

konstrukcyjnych podstawowych elementów hydraulicznych.

oprócz tego Habilitant w trakcie bardzo szerokich i czasochłonnych a jednocześnie

oryginalnych i pomyśłowych badań eksperymentalnych rozpoznał. i opisał wiele zjawisk i

procesów szczegółowych zachodzących w elementach hydraulicznych w warunkach

funkcjonowania w niskich temperaturach oraz w warunkach szoku termicznego (procesy

odksŹałcania newralgicznychwęzłow konstrukcyjnych, zmiana procesów tarcia i oporów ruchu,

powstawanie lokalnych i globalnych procesów kawitacyjnych, zmiana intensywności przepływów

wewnętrznych - przecieków). Habilitant v,rykazał się wyjątkowymi zdolnościami

i umiejętnościami prowadzenia badan eksperymentalnych, w tym budowania stanowisk

badawczych, specjalnych przyrządów, opracowywania specjalnych procedur badawczych.

Uzyskane na tym polu rezultaty są na tyle oryginalne Że moinaje również za|iczać do osiągnięć

naukowych.

Przedstawioną wiedzę naukową moina wykorzystać do rozwiązywania zadafi technicznych.

Można zatem określić węzły konstrukcyjne w poszczególnych elementach i zespołach

hydraulicznych podatne na nieprawidłowe funkcjonowanie w niskich temperaturach

i w waruŃach szoku termicznego. Korzystając z odpowiednich metod (analitycznej,



komputerowej i eksperymentalnej) mozna wznaczyc wartośÓ luzu efektywnego dla danych

parametrów technicznych i warunków pracy w newralgicznym węź|e konstrukcyjnym elementu

lub zespołu i ocenić czy jest on większy od luzu minimalnego (zerowego).W rezultacie moŻna

prognozować czy obiekt będzie funkcjonował prawidłowo w warunkach rzeczywistych.

W przypadku odpowiedzi negatywnej stosuje się rozmaite sposoby zapobiegania zaniku luzu

minimalnego a w tym m.in. zmianę wymiarów montażowych' zmianę materiału' wprowadzenie w

elemencie hydraulicznym dodatkowych kanałów grzewczych, zastosowanie dodatkowego

ogrzewania korpusu. Są to istotne osiągnięcia techniczne waine dla praktyki. Przedstawione

osiągnięcia Habilitanta oceniam bardzo pozytywnie. Są orygina|ne,rzete|ne i przekonywujące.

Mimo to zgłaszam pewne uwagi dyskusyjne dotyczące monografii. Pierwsza z nich odnosi się

do sposobu i zakresu opisania trzech metod Wznaczania luzu efektywnego (analitycznej,

komputerowej i eksperymentalnej). Nie przedstawiono instrukcji (algorytmów) postępowania w

ramach kaŻdej z metod, nie wyróżniono etapów i zadań które powinny być realizowane w ramach

poszczegó|nych metod. Nie wyjaśniono również na ile te metody ,,przenikają się'' wzajemnie, bo

jak się wydaje we wszystkich metodach należy wykorzystywać te same parametry techniczne tzn.

współczynniki przejmowania ciepła i współczynniki rozkładu temperatury. Przy opisie metody

komputerowej brak jest podstawolvych informacji - jaki zastosowano program? Jaką zastosowano

siatkę elementów skończonychi d|aczego? Jak na|eŻy prowadzić proces nagrzewania? Jak na|eŻy

komentować mapy temperatur i ewentualnie]tączyć je z mapami naprężzen i odkształceń? Wydaje

się że Habilitant zagadnienia te, mające charakter metodologiczny, mógł opracować lepiej.

Struktura monogrdfii, podział' na części i rozdziały uwaŻam za wł'aściwe. opracowanie

graficzne pracy jest bardzo staranne. Literatura jest obszerna i trafnie wybrana.

Podsumowując stwierdzam ie habilitant uzyskał samodzielne i oryginalne osi4gnięcie

naukowe mające znaczne aspekty utylitarne.

3. ocena innych osiągnięć naukowych oraz działalności naukowej

oprocz podstawowego osiągnięcia naukowego Habilitat ma znaczny i wartościowy dorobek

naukowy. Wchodzą do niego m.in oryginalne osiągnięcia projektowo-konstrukcyjne takie jak:

- opracowanie koncepcji i rozwiqzania konstrukcyjnego sterowników pomp tłokowych

i zespołów Zaworowych tych pomp co poparto dwoma patentami krajowymi,

. opracowanie projektu otaz rea|izacja Laboratorium Systemów Mechatronicznych i

Mikronapędów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.



Habilitant jest jedynym autorem lub głównym współautorem 7-miu innych patentów i 2-ch

zgłoszeń patentowych. Te osiągnięcia świadczą o duŻej Jego kreatywności, zdolnościach

twórczych i ciągłej aktywności na polu naukowo- badawczym. Na szczególne wyróżnienie

zasługuje zaprojektowanie i ztea|izowanie laboratorium. Jest to bowiem zadanię bardzo złoŻone

pod względem merytorycznym, czaso i pracochłonne' wymagające dużej determinacji

i zaartgaiowania rea|izatora. Zadanie to Habilitant wypełnił z podziwu godną pracowitością i

konsekwen cj ą działając dla dobra Pol itechniki Gdanskiej .

oprócz wymienionego głównego osiągnięcia na dorobek naukowy Habilitanta składa się

kilkanaście artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym takich jak Hydraulika

i Pneumatyka, Napędy i Sterowania, Diagnostyka, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa.

Wygłosił on także kilkanaście referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Publikacje

te pokazują Że zajmuje on widocznąpozycję w grupie naukowców zajmujących się hydrauliką i

ma do zaoferowania istotne i oryginalne wyniki badań.

Habilitant wykonał równiez kilkanaście opracowań niepublikowanych w formie sprawozdań

dla kontrahentów zewnętrznych lub teŻ jako prace statutowe i badania własne. W trakcie tych prac

miał on możliwośó transferu swej wiedzy do odbiorc ów zprzemysłu co dla naukowca z dyscypliny

budowa i eksploatacja maszyn jest czynnikiem weryfikującym jego wartość i pozycję naukową.

Habilitant zrea|izował 1- den grant badawczy habi|itacyjny orazbrał udziałjako wykonawca

w 3-ch grantach dla KBN.W ten sposób wykazał umiejętności pracy w zespole i kierowania

zespołem badawczym czego wymaga się od samodzielnego pracownika nauki.

Liczba cytowań publikacji Habilitanta wg Webb of Science wynosi 22, a\ndeks Hirsha wg WoS

wynosi 3. Sę to bardzo dobre wskazniki bibliograficzne wskazujące na przydatnośó Jego prac dla

innych autorów i obecność na międzynarodowym rynku naukowym.

Podsumowując stwierdzam Że Habilitant ma znaczny i wartościowy dorobek naukowy, który

uzupełnia i wspiera główne osiągnięcie naukowe. Jednocześnie Habilitant swoją działalnością

naukową rozwija i umacnia pozycję grupy naukowej hydraulików gdanskich której załoŻycie|em

był Prof. Andrzej osiecki a kontynuatorem Prof. Andrzej Balawender.

4. Recenzja dorobku dydakĘcznego i popularyzatorskiego oraz współpracy

międrynarodowej

osiągnięcia dydaktyczne Habilitanta są bardzo duie. Mało który Habilitant może się

poszczycic podobnymi osiągnięciami. Przez blisko 25 |at pracy na Politechnice Gdańskiej

prowadził on wszystkie formy dydaktyczne - wykłady, cwiczenia laboratoryjne i projektowe,



wykłady autorskie, prace dyplomowe, ptzek'raczĄąc przy tym wyznaczone etatem pensum

dydaktyczne. organizował i prowadził wycieczki dydaktyczne dla studentów, opiekował się

laboratońami, budował stanowiska dydaktyczne, prezentował'zagadnienia dydaktyczne na targach,

festiwalach naukowych i spotkaniach międzyuczelnianych oraz konferencjach dydaktycznych,

opiekował się kierunkami dydaktycmymioraz grupami studentówpodczas praktyk dyplomowych,

brał udział w wydziałowych komisjach ds. nauki i dydaktyki. Sprawował również opiekę nad

doktorantem jako promotor pomocniczy. Dokonania te pokazują że w trakcie tej intensywnej i

długoletniej pracy dydaktycznej zdobył ogromne doŚwiadczenie, które będzie owocowało w

przy szłej działalności na stanowisku samodzielne go pracownika nauki.

Habilitant prowadził również intensywna dziatalność organizacyjną oraz brał udział we

współpracy międzynarodowej. Należy tu wymienić udział w komitetach organizacyjnych

konferencji TECHNICoN, Radzie Naukowej czasopisma ,,Napęd i Sterowanie'', działalność

w Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich, udział w międzynarodowym projekcie

,,Apprenticeship Cluster for Industry - Ready Engineers of Tumorovy''o w ramach programu

Erasmusł, w latach 2017-2019 w charakterze wy|<ładowcy. Habilitant jest odznaczony Medalem

Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebmą Honorową

odznaką SIMP oraz nagrodzony 8-krotnie Nagrodą Rektora Politechniki Gdańskiej.

Podsumowując stwierdzamŻe Habilitant ma bardzo duży dorobek dydaktyczny i organizacyjny

co połączone z doświadczeniem pozwoli mu wypełniać zadania zwiqzane z ro|ą samodzielnego

pracownika nauki.

5. Konkluzja

Podsumowując podane wyŻej oceny częściowe doĘczące podstawowego osiągnięcia

naukowego oraz innych osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz

współpracy krajowej i zagrarlicznej dra inż. Ryszarda Jasińskiego stwierdzam Że:

- w czasie 16 |atjakie upłynęły od momentu uzyskania stopnia doktora nauk technicznych

uzyskał on powaine i oryginalne osiągnięcie naukowe polegające na określeniu zasad

funkcjonowania elementów i zespołów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

- vykazał' się bardzo intensywną i roz|e$ą aktywnością naukową, uzyskał inne istotne

osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w czasopismach zbazy JCR oraz indeksowanych w

WoS; zapewniło Mu to impact |iczbę cytowań -22 i indeks Hirscha - 3,

- legitymuje się on bardzo dobrym dorobkiem inzynierskim w formie projektów i wdrożeń w

przemyśle maszyn hydraulicznych co potwierdzaprzydatność jego prac dla praktyki,



- posiada bardzo duży i wartościowy dorobek dydaktyczny co potwierdza Jego wysoką

pozycj ę j ako nauczyciela akademickiego,

- posiada doświadczenie organizacyjne a także doświadczenie i umiejętności pracy w zespole

naukowym i kierowania takim zespołem.

W tej syfuacji stwierdzam Żę dr inŻ. Ryszard Jasiński spełnia w cĄm zakresie a stopniu

ponad przeciętrym warunki niezbędne do nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie

Nauk Technicznych i dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.
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