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OCENA

osiągnięć naukowych otaz akt}wttości naukowej, dydaktycznej i organizacyjnei
dr. inŹ. Michała Wod&e

w zwiąfku z postępowanięń o nadanie stopDia doktora habilitowanego

Rec€nzja została przygotowana na podsbwie pisma Dziekana Wydziafu Mechanicznego
Politechniki Gdarńskiej' prof. Dariusza Mikie|ewicza. z dnia 0.|1.2oI.1 r.
Podstawę opinii stanowił zbiór dokumentów zawierający cykl publikacji oraz autoreferat wraz
z komDletem załaczników.

Sylwetka naukowa Kandydata

Dr inż. Michała Wodtke jest absolwentem Wydziafu Mechanicznego Politechniki Gdńskiej.
po obronieńu w 2002 roku pracy dyplomowej pt.. Ahalizd ko,,strukcyjna i projek| ,node|nizacji
przyrzq)u do pomiatu vewnęlłznej geometfii turociągu, na kieruŃu Mechaniką i budowa
maszy|1, swcja]ność Napęd),' s|erowanie i automaD,facja mas4/,|.

w toku 2015 uzyskał na tym sarnym wydziale stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie Budowa i elsploatacja maszyn na podstawie rozprawy Modelowanie
hydrosta|ycznego wspomagania w hydrodynamicznym łożysku |9zdłużnym. Promotorem pr'acy
był prof. dr hab. inż. Antoni Nęyman.

od roku 2006 roku jest zatrudniony w Katedrzę Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na
stanowisku adiunlta.

Zainteresowania naukowe Kandydata obeimują głównie prob|ematykę bydrodynamiczrrych
łożysk ś|izgowych wzdłużnych, aczkolwiek w swojej działalności zajmował się lównież
hydrodynamicaymi łożyskami poprzę{znymi, w tym smarowanymi wodą.

opublikował dotychcf'as 53 pf?icę (8 zbazy WoS), 2 rozdziĄ w ksi4zkach' był wspołautorem
l0. refęratów (4. fĄ q"lanlcą). w prezentowanym cyklu 12. prac 3 stanowią opmcowania
samodzielne. Liczba cytowan według bazy woS 59' liczba Hirscha 4. sumaryczny impact
factor publikacji naukowych wedfug Joumal citation Repońs ' 8'26 (dla publikacji
przedstawionych do oceny w ramach postępowania habilitacyjnego wynosi IF : 7).

ocena osiągnięcia naukowggo

Kardydat przedstawił do oceny, jako osiągnięcie naukowe wg ań. 16. ust. 2 p.l.
jednotematyczny cykl 12. prac' zaq.tulowany: Roz|łój teorelyczn,ch i ekperymentalnych



metod badawcrych hydrodynamicznych łożysk wzdłużf)',cŁ który stanowią: jedna monografia'
8 ańykułów oraz 3 ręferaty:

|' wodtk€ M. (|00 %): Hydrod}.namicae łożyska wzdłuae z warstwą ś|izgową z PEEK' Monogr.fi' nr ]ól.
wyda\łnictwo Po|ilechniki Gdanskiej 20|7. s' 2|ó.

2. wodtke M. (l00%)j Hydrcdynamic thfus( bearings with po|ym€f |ining. Tribologia: Tarcie, zxżycie
i Smarowanie, Nr 4 (20 I 6), s. 225-231 .

3. Wodtke M. (80 %), WasilczukM.: Evalualion of apparent Young's modu lus ofthe composite polymer layers
used as sfidingsurfaces in hydrodynamic thrust bearings. Tribology Intemational,Vol.9T (2016), s.2M-252.
(JCR rF 2,903).

4. wasilczuk M.' wodt|.e M. (50 %)' Braun w.: cenh-.l|y Pivot€d lihin8 pad thrust b€aring with cańon-based
coaled collar - exp€rimenra| resu|ts of|ow- and medium.spe€d operation. Tribolory Tmnsactions' vo|. 58 (Nr
5).2015, s.882-893. (JCR IF 1,418).

5. wodl|c M. (33 %). olsz€wski A'' wasilczuk M.: App|ication ofthe Fluid structure lnteract|on technlque
for th€ ana|ysis ofhydrodynanic |ubńcation pfoblems' Proceedings ofthe Institution ofMechanical Engineers
Pań J - Joumal ofEngineering Tńbolog/' vol' 227 (Nr 8)' 20|3, s' 888-897' (JCR IF 0'óó0)'

ó' wodtke M. (40 %)' schubeń A.' Fi||on M.' wasi|curk M.' Pajączkowski P.: rŹĘe hydrodynamic drust
b€aring: comparison of the ca|cu|ations and measur€rnents' hoce€dings of the Instifution of M€chanica|
Engineers Part J . Joumal ofEngineering Tribo|ogy' vo|. 228 (Nr 9)' 20|4' s' 974.983' (JcR lF 0'9ró).

7' Pajączkowski P', schube|.l A'' wasi|czuk N4', wodtk€ M. (|5%): simulation of |a€ € thfust-bearing
performance at tmnsient states, warm and cold start-up. Proceedings of the lnstitution of Mechanical
Engin€ers Part J - Joumal of Engin€ €ring Tribo|ogy' vo|. 228 (Nr l)' 20|4' s. 96.103' (JcR lF 0'9ló)'

8. wodtke M. (40 %)' Fi|lon M.' schut'ert A'' wasi|ca|k M.: study of the influence of h€al convection
coefficient on predicled p€rformance ofa |al8e li|ting-p6d tlYust b€aring. Jouma| ofTribo|os/ Transactions
ofthe ASME, vol.  135(Nr2).2013,s. l - l  l ,  (JCR IF 0,897).

9. Dąbrowski L.' PajączkowskiP', Rotta c'' wasilczuk M.' wodtk€ M. (l5 %): Improving performanc€ oflarg€
thrust beafings through modeling and experim€ntalion. Mechanics & |ndustry' vo|. |4' Nr 4' 20]3' s' 267.
274, (JCR rF U206).

10. Wasilczuk M.. Wodtke M, (50%): Influence of collar deformations on hydrodynarnic thrust bearing
p€rformance. AsMgsTLE lntemationa| Joini Tńbo|ogy confeJence. 22.24 Paźlziemik 2007, san Diego.
IJSA.

l I. wodtkc M. (l00o/o): Exp€rim€ntal comparison ofhydrodynamic thrust bearings with different pad suface
materials. 14ń EDF/Pprime workshop: ..|nflu€nce of design and materia|s on joumal and thruśt bearing
peńormance,,' 8.9 Paździemik 2015, Fufu roscope, Frarlcja'

12. wodtkc M. (80%)' wasi|czuk M.: Effecl of coating materia| propeńies on ti|ting+ad firust bearing
performance- l2h EDF/Pprime workshop: ..so|ulions for p€rfornance improvement and friction reduction of
jouma| and drust bearings'', l7-l8 wŹesień 20|3, Fuluroscope, Francja.

Przedstawiony cyk| publikacji dotyczy zagadnień ślizgowych łożysk wzdfutnych z wahliwymi
segmentami' w zakrcsie podnoszenia ich osiągów dwoma drogami: tęchnologiczną, poprzez
nakładanie na powierzchni segrnentów powłok' oraz konstrukcyjną popżez doskonalenie
metod analiz teoretycznych pozwalających na opt}malizowanie projektowę. Łączenie tych
dwóch sposobów w odniesieniu do tego typu łożysk jest domeną silnego zespołu badawczego
Politechniki Gdanskiej' którego Kandydat jest członkiem, i co w sposób natum|ny stało
u podstawjego rozwoju naŃowego'



Zainteresowanie Karrdydata teoretycznym i eksperymentalnym badarriem skutków pierwszego
z powższych sposobów przejawia się w wymienionych w powyższym cyklu pierwszych
caerech publikacjach oraz w rcferatach zamieszczonych na ostatoich 3. pozycjach wykazu.
Dotyczy to głównie łożysk z nałoŹonymi na powierzchnie segmęntó\ir' powłokami
polimerowymi, ale jest wśród nich również praca do|ycz{^ powłoki DLC. Pr'ace te wydane
zostaty w czasopismach Tribolog) Inte|ndlional, Tribologia, Ttibologł Transactioas,
w obszemej, autorskiej monografii, a tak* przestawione na konferencjach we Francji
(Futuroscope, fo|3 i 20|5)' Udział Kandydata w autorstwie tych publikacji jest największy
i wynosi średnio 92 7o. Zainteresowania drugim sposobem ilustrują publikacje wymienione na
pozycjach: 5' 6,,I,8 i 10, wydane głównie czasopiśmie Journal of Engineering Tribologl.
Udział w nich Kandydata wynosi średnio 36 oń.

Ważlym aspelftem prowadzonych przez dr. Michała wodtke badań jest to' ie obęjmują one
skrupulatnie realizowane eksperymenry. Ich zlaczenie, co wykazał, jest kluczowę dla pierwszej

z vymienionych wyżej dróg: okeślenia skuteczności pokrywania powierzchni wahliwych
segmentów powłokarni. któIe łagodziłyby pżede wszystkim niekorzystne sku&i tarcia
mieszanego w nięustalonych stanach pracy łożysk, występujących przy roznrchu
i zatrzym}.waniu, ale któIe mają też znaczĄcy' konieczny do okeślenia, .\ł?ł}'\' na prcces

smalowania. Tarcie mieszane należy do tych obszańw tńbologii, które, z uwagi na złożoność
zachodzących ńwnocześnie zjawisk' ich zależtość od wielu czynników (matęńałowych,
konstrukcyjnych, ęksploatacyjnych), a także ńedostępność strery tarcia nię doczekały się
zadowalających opisów, które pozwoliłyby na apńoryczne antycypowanie na drodze
teol€tycznęj, tym bardziei projektowej, odpowiednich rozwiązań technicznych. Z tych samych
względów eksperymenty mają Iównież istotnę znaczenie w odniesieniu do drugięj drogi - analiz

teoretycznych, w cęlu weryfikacji ich popravności. Zvttaszcza. że ploponowane przez

Kandydata wprowadzanie do $Ięry styku powłok powoduje radykalne, w matym stopniu
możliwe do wyliczenia' zmiany właściwości systemu tribologicznegojaki stanowi strefa tarcia,
pod względem mechanicznym (wańości i lozkłady naprężeń i odkształceń), cieplnym
(pojemność i przewodność cieplna, wartości i rozkłady tęmperatury) omz mateńałowym
(zmiana lepkości środka smarowego, Zniana w}.trzymałości na ścinanie matedału
wierzchołków mikonierówności etc.). Nawet jeśli teoretycznie moaa okeślió vpł1'w
niektórych cz}'nników (pojedynczo' rzadko w kombirracji) na końcowy, najw^zniejszy w tym
prz1padku ',skutek tribologiczny''. jakim jest grubość warst\,vy smarowej lozdzielającej
powierzchnie elementów tących, to istniejące spżężenie z\łTotne pomiędzy tymi czynnikami
uYmusza ęksperymentalną weryfikację efektów rczwiązań otrzymanych na drodze obliczeń.

wszystkie powyższe uwarunko''vania powodują to, że postęp w obszaźe techniki tego typu
łozyskowania możliwy jest wyłącznie pop|zęz skorelowaną aplikację najnowszych rozwiqzań
tecbnologicznych i tęoretycznych (szcz€gólnie w sensie narzędziowym)' z uwzględnieniem
doskonalenia podejścia metodologicznego' możliwego m.in. dfięki rozwojowi technik
pomiarowych' Świadomy tego Kandydat jako nadrzędny cel swoich głównych dociekań
naukowych, których efękty pŹedstawił do oceny w ramach postępowania habilitacyjnego'
postawił opracowanię własnej, teoretyczno-ęksperymenta|nej metodyki badń dla ustalonych
i przejściowych stanów działania łozysk wzdłużnych z wahliwymi segm€ntami z lóżnymi
skojarzeniami matęńałowymi powierzchni ślizgowej.



Analiza dostarczonego dorobku wykazuje, że cel ten fostał w zadowalającym stopniu
osiągnięty, a uzyskane wyniki naukowe, dyskutowane w międzynarodo\łym obiegu' stanowią
roziwiązania oryginalne, w pełni wystarczające do poz),tywnej oceny w procesie
dysertacyj nym.

Uogólniając oryginalne osiągnięcia naukowe Kandydata, do najważnięjszyęh, ńożma zĄ|iczyć:

. opracowane' zaawansowane modele komputelowe pozwalające na bardziej szczegółowe,
od dotychczas stosowanych, ana|izy teoretycme łożysk wzdłużnych. Mode|e dotyczą
łołsk z pokfyciem powierzchni ślizgowej stopem lołskowym oraz warstwą polimerową

. (Jpracowane ordz zwerytlkowane metodykr pomialów najważniejszych paramętrów
materiałowych pokrycia polimerowego łożysk, niezbędnych w badaniach teorętycznych -
współczynnika przewodzenia ciepła przez warstwę, modułu sztywności i jej zależności od
tempęmtur}'.

. opracowane' na potrzeby weryfikacji wyników badań teoretycznych, metodyki badń
doświadczalnych działania łożysk w stanach usta|onych oraz w stanach nięustalonych. Jej
weryfikacji dokonano dla segmentów z pokryciem wysokocynowym stopem łożyskowym
i kompoz}tęm polimerowym oraz dla segmentów bez pokrycią wsŃłFacujących z tarcz4
z powłoką DLC.

. waltościowe, pozwalające na uogólnienia' wyniki porównania ręzu|tatów stosowanych
dotychczas modeli obliczeniowych z rezu|tatami uzyskan}łni na drodze eksper}'rnentaln€j.

Badania. prowadzone przez Kandydala, stopniem zagłębiania się w opracow1.wane
fagadnięnia, wykorzystywaniem nowalorskich mrzĘdz| a także poziomem uzyskiwanych
wyńków odpowiadają najnowsąm trendom obserwowaJr}m w tribologii. sprdwnie
i efekt1'rvnie posługuje się' rozwijanymi w zespole tribologów Politechniki Gdanskiej do analiz
obliczeniowych łożrysk hydrodynamicznych, nowoczesnymi systemami komputęrowymi:
przepływowej.stukfum|nej interakcji (Fluid-structure-lnleraction . FsI), obliczeniowej
męchaniki ptynów (Compuhrional Fluid Dynąmics - CFD)' ob|iczeniowej mechaniki ciała
stałego (MEs). Jego sporym twórczym osiągnięciem technicznym była odpowiednia
modemizacja unikatowego' nie tylko w kJaju, stanowiska do badań hydrodynamicznych łozysk
wzdłużnych'

Jako pierwsfą z pozycji powyższego cyklu Kandydat wymienil monografię pt.
Hy1rodynamiczne loĄskł *zdlużne z warstwq ślizgowq z PEEK' wdaną w 2o|7 t. przśz
Politechnikę Gdańską recenzowaĘ przez prof. Jarosława Sępa oraz prof. Wojciecha Wielebę.
Jest to wartościowe opracowanie' ujmujące - na tle istniejącego stanu wiedzy w obszarze
zakreślonym t}tułem . spory, najważniejszy dorobek Autora w zakresie własnej'
zweryfikowanej eksperymentalnie mętodyki badan teoretycznych łożysk wzdłużnych.
o nowatorskości tego podejścia świadczy uwzględnienie w ana|izach kilku' niebranych
dotychczas pod uwagę, czynników (warstwy pośredniej pomiędzy powłoką a podłożem'
przept}nłu smaru w pżestrzeni międzysegementowej , $'łyff,]€.czŹi\ia zastępczęgo modufu
spĘiystości wzdhrhej w fuŃcji temperatury). stosując pŻy tym mętodę obliczeniową FsI
wykazał. w porównarriu do podejścia dotychczas stosowanego, zrBczące róż|ice w wartościach
maksyma|nych i rozkładach ciśnięnia i t€mpemhtry' grubości i kształtu filmu smarcwego oraz
deformacjach - sprężystych i powodowanych rozszerza|nością cieplną' Z ana|iz tych wynika
wiele istotnych dla praktyki wnioskóu np. taki' że segmenty z pokryciem polimerowym



(uwzględniał PTFE oraz PEEK) wykazujące mniejszą szt}Ąłność niż segmenty z warstwą
babbitu' umożliwiają kompensację większych błędów rozmiarów (wysokości) oraz kształfu
powierzchnisegmentów. wańością tych stwierdzeńjest również to, że zostaty zweryfikowane
eksperymentalnie' przy czyn dokonana osobiście modyfikacja i przystosowanie stanowiska do
badań pozwoliły na ukafanie szeregu technicznych prob|emów pomiarcwych' które udało się
rozwiqzać. i które rozwiązń jeszcze na|eży.

Realizacja postulatu Bowdena.Tabora _ miękkiej powłoki na tward}'rn podłożu _ dokonana
przy zamianie klasycmego pokrycia (warstwami z metalicznych stoŃw miękkich) powłokami
po|imerowymi zmienia w duŻym stopniu warunki tworzenia fi|mu smarowęgo. Kandydat
stosując szeroki wach|arz analiz i narzędzi obliczeniowych, a tak:zę wyaaczając istotne
za|eżności na drodze doświadczalnej, ztacząco zredŃował ograniczenia warunków
brzegowych (załoizeń lpraszczających) przy określaniu tworzenia filmu smarowego wg
zależności Reynoldsa. stosując przy wynnczaniu wartości i rozkładów nacisków
powierzchniowych i grubości warstwy smaru model TEHD, wfiął pod uwagę wszystkie istotne
czynniki, które charakt€ryzowały odmienność strery talcia z walstwą polimerową w stosuiku
do strefo z babbitem. Większa rczsz.erz^|nośś cieplna polimeru powoduje zrnniejszenie
grubości waŃwy smalowej co zwiększa mozliwości jej przerwania; efekt ten wznacnia
mni€jsza przęwodność cieplna gorsze odprowadzeńe ciepła powoduje wzrost tęmpęrahrry,
co obniza lępkość smaru. Z drugiej strony _ cieńsza warstwa smarowa i zrnniejszające się ze
wzrostem temperatuly opory lepkiego ścinania smaru obniźają opory ruchu. BioĘc to wszystko
pod uwagę' a takżę dodatkowo (podejście oryginalne) problem ciep|nych skutków op\'r'ru
segmentów pr-fęz smar, Kandydat ustalił teoretycznie i zweryfikował eksperymentalnie to, iz
ostateczny efekt stosowania polimerowych powłok jest korzystny w stosunku do ronięań
klasycznych (z warstwą metalową).

Poz}'tywnie oceniając wańość uzyskanych p|zęz Kandydaia wyników należy stwierdzić, żE
kategoryczność dotycząca wykazania korzyści ze stosowania powłok polimerowych
w łozyskach wzdfużnych na razie powinna być nieco złagodzona. flkazane, dobrę efekty
dotyczq tylko oporów ruchu (tarcia); na|ęży miec nadzięję' że podjęte Ędą prace dotyczące
również problemu trwałości - odporności na zużywanie. Miękkie pokrycia slopem m€talow}'tn
stosowane jest po to, by zapewnić łatwe ścinanie sczepień mateńałów elementów Ęcych
w przypadku przerwania filmu smarowego i wystąpieńa talcia mięszalrego. o to samo chodzi
w pr4padku pokryć polimelowych, niemniej odmienny mechanizm destnrkcji, powodowany
namazywaniem się po|imeru na metalowego partnera talcia. efektęm czego jest zmiana tarcia
zewnętrznego polimer.metal na tarcie wewnętŹne w polimerze (lepkie ścimnie) zwiększające
opory ruchu i pogarszające z czasem właściwości cieplne ukladu, może prowadzić do zrriany
struktury polimeru (sieciowania) i jego wykruszania.

Warte podkreślenia jest to. ze nabyta bięgłość Kandydata w badaniach łozysk z segmęntarni
pokfytymi różnymi powłokami pozwala na uwzględnienie najnowszych technologii
w)twarzania powłok, w Bm ńwnież metodami PVD. Przeprowadzone przez niego badania
wykorzystania powłok DLC, któIe można vllć.ó zz badania wstępne' dały zachęcające
'ezultaty. Powłoki te' nominalnie twarde w porównaniu do w}.tworzonych z babbitu i polimeru,
zapewniają wszakże ten sam prz1padek tarcia, który opisuje model Bowdena-Tabora (warstwa
materiafu o małej wytrzymałości na obciqzenię stychę na twardym podłożu), jędnakże z inn}'rn



mechanizmem. Mimo ułwanego okrcśIenia DLC, warstwa taka zawiera nie tylko strukfury
sp], ale tęż grafifu sp2, który zapewnia w pżypadku tarcia mieszanego niskie opory ruchu.
powodowanę wyłącznie słabymi siłami van der Waalsa pomiędzy pł},tkami grafifu. Ponadto'
w badanych przez Kandydata przypadkach' łozysko ze skojar'zeńem materiałowym Dlc/stal
było zdolne do działania w warunkach tarcia płynnego przy mniejszych wańościach liczby
Herseya niż łożyska z pokryciem babbitem czy z pokrycięm PEEK.

Podsumowując oceniany powyżej matęriał stanowiący treść jednotematyczi ego cyklu
publikacji stwierdzić na|eł' że nadany mu tyfiI ',Rozwój reotetycznych i ekspe4łxentalnych
metod badav)czych hydrodynamicznych ldżysk wzdlużnych" właściwie odzwierciedla duĄ,
szybko pomnafany dorobek, świadcz4cy o ciągłym rozwoju naŃowym Kandydata.

Wysoko należy ocenić monognfię scalającą ten mateńał' a także stanowiącą spore
kompendium istniejącej wiedzy z obszatu tribo|ogicznych badali ślizgowych łożrysk
wzdfużnych z wa] iwymi s€gmentami. Monografia ta została vlwóż'l.iońa 20|7 r. doroczną
Nagrodą Polskiego Towarzystwa Tńbo|ogiczrrego' Zawiera ona bogaty maleńał badawczy,
szereg wyników, ana]iz' komentarzy i odnięsieh. Znacząca część zawartego w niej materiału
plezęntowana była w syntetycaej formie w większości pmc zaliczonych do omawianego
cyklu' w których autorski udział Kandydata był dominujący. Dotyczy to zwłaszcza pub|ikacji:

. Hyd|odynańic rhfust bearings wilh polwe| /izrĘ. Tńbologia: Tarcie, zuŻycię
i Smarowanie' Nr 4, 20 l 6 ( l 00% własnego udfiału).

. E,alualion of apPąrenl Young's modulus of ńe composire polymer layers used as sliding
surfaces in łrydtodynamic thrust bearings. Tńbology International, V o|.9,1,20|6 (8o%)'

. ApPlica|ion ofthe Fluid-stfuc|xre lhreraction technique for the ąnalysis of hydroĄnamic
lubrication problems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Pań J -
Joumal of Engineerin g Tribology , vol. 22'l (Nr 8), 20 1 3, 3 3 %,

a także ręfemtu:
. Experi en|al compafison of łty)roĄnamic thrust bearinqs wirh differenr pąd su|face

materiąls' l4th EDF /Pprime Workshop: Iłl/zrence of design and materials onjournal and
thrust beąrinq pe|fotmqhce. FululoŚcope' Francja 20l 5 (l00%).

Kandydat swoje osiągnięcia przedsrawiał w pstaci referatów na konferencjach naŃowych (8.
w tym 4. na konferencjach zagraniczłtych . USA' Fmncja' Finlandia). Brał udział
w najważniejszych kajowych konferencjach tribologicznych: Inżynieńa ŁożTskowania oraf
Jesiennych Szkołach Tlibologicznych' a takŹe wa$ztatów i seminariów tńbologicznych. od
2006 rcku jest stał}m uczestnikiem EDF/Ppńme Worshop w Poitiers (Francja), gdzie w 20l5
r. otrzymał pierwszą nagrodę Best Posler Award Frulcusklej Sekcji American sociely of
Mechanical Engineers (ASME).

Będąca przedmiotem pozyskiwanego dorobku naukowego Kandydata problęmatyka jest
aktualna" jej rozwiązyrłanie cechuje komplementamy (leor€tyczno-eksperymentalny) sposób
podejścia' uzyskane wyniki mają dużą wańość naŃową i techniczną. Zasadność jej
podejmowania i użytecmość pmktyczną uzyskiwanych przez Kandydata wyników potwieldza
zaintelesowanie działających w skali globalnej koncemów z branży energetyki wodnej
i łozyskowej (Alstom Hydro, Andritz, Schaemer, vATech, waŃęsha Bearings).



ocena pozostałej' istotnej aktywnośc| naukflei Kandydala

Pozostała" nieobjęta ocenianym cyklem publikacji dzidalność naukowa Kandydata' zwiqzana
jest również z problemami łożyskowania ślizgowego, podejmowanymi w macierzystej
Katędrzę. Przęjawia się ona głównie popruez uczestnictwo w zespołach realizujących
pozyskiwane na drodze konku$owej projekty naukowe (KBN, MNiSW, NCBiR).

Jako główny r'łykonawca ucfestniczyl w projekcie badawczym KBN pt. Bądąnia leoretyczne
i doświadczalne wielopowielzchniowych loirysk hydrodynanicznych podpartych na czas4,
ł2lis/4. Jego autoNtwa był parameĘczny model komputerowy systemu podparcia łożyska
oraz przeprowadzone z jego wykorzystaniem badania mające na celu określenie waruŃów
niezbędnych do uzyskania samonastawności eksploatacyjnej dla różnych rozwiązań postaci
konstrukcyjnych wahliwego podparcia.

Kandydat brał udział w charaldęIzę głównego rłykonawcy w projektach finansoĘ'anych pnez
KBN i NcBiR' w których przedmiotęm badan były hydrodynańiczlę łożyska popżeczne
smarowane wodą. w projękcie pt. chgrakerystyki pracy ekologicznych łoĘsk foliowych
poprzecznych smarowahych wodą z un)zględńienień wpbwu Przytarcia powloki łoźryskawej
op.acowal, wykorzystĄy do badalń symulacyjnych' parametryczny, przestrzenny mode|
obliczeniowy części strukturalnej łożyska foliowego. opraco\łał też model obliczeńowy
pozwalający na uwzględnienie lokalnych deformacji panewki łożryskowej, któm wykonana
była z mateńału o zwiększonej podatności w porównaniu do łożyska sztywnego. Model ten
został wykorzystany do badali teoretycznych procesów elastohydrodynamicznych oraz
Ńosowania wah1 towarzyszących dziataniu łożysk smarowanych woĄ.

W projekcie pt. ly'owe ekologiczne łozyskofoliowe smarowane wodq melodyką projekowania
i badania doświądczalne rolotypjw opmcował nowatorski sposob analizy obliczeniowej
łożyska z wykorzystaniem metody FSI' Pozwalał on na równocz€sne ana|izowanie zjawisk
zwiĄzA||ych z paepływem wody w filmie i spręż}stością elementów łożyska oraz ich
w.zajemnej interakcji. Przeprowadził szereg symulacji komputerowych dla różnych wańości
wymuszeń działających na łołsko oraz dla rożnych parametrów konstn*cyjnych
i mateńałowych łołska, co umożliwiło oprŹrcowanie protoq?u łożyska poprzecznego
o polepsronych cechach eksploatacyjnych.

Dorobek i oświadczenia zespoĘ którego człoŃiem jest kandydat' w obszarze badali lóźnych
odmian konstrukcyjnych łozysk hydrodynamiczrrych oraz dziaĘących z roźnym środkiem
smalowym' zaowocowały pozyskaniem dwóch projektów badawcrych NCN w konkursie
oPUs 12 (rozstrzygniętym w 20l7r.). Jako jeden z głównych wykonawców będzie wykonawcą
części badań teoretycznych dot. łołsk działających z wykorzystaniem lewitacji akustycznej
oraz wodnych łożysk hydrodynamicznych' działających w niekorzystnych warunkach pracy.

wszystkię frealimwanę projekty były ściślę zwiqzanę z tęmatyką lozysk hydrodynamicznych.
która jest główną dziedziną zainteresowan naukowych Kandydata. wyniki t€j działalności
zostały zamieszczone w 16 publikacjach.



orygina|ne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne' technologiczne, eksperty.y,
wd.ożenia

Profesjonalna działalność Kandydata dotyczy również problemów technicznych.
Przedstawiona do oceny miała charakter prac B+R' zrea|izowanych głównie na
zapotrzebowanie j€dnostek przemysłowych, spośród których był kierownikiem ó. Prace to
obejmowaĘ głównie zagadnienia inzynieńi łożyskowania (w szczególności
hydrodynamicznych łołsk wzdłużnych)' ale dotyczyły teŹ innych prob|emów z.',łięolych
z budową i eksp|oatacją maszyn. Był autorem (samodzielnie lub w zespo|e badĄwczyrn) 24.
opracowań, .$r' t},m l8. ekspertyz, dla takich firm jak: cE (wcfeśniej Alstom), Andritz.
Schaeffler Technologies GmbH' VATech Escher wyss cmbH' ZRE Gdńsk' Mondi Packaging
S.A., Soda Ciech S.4., PKN Orlen S.A., Lotos Petrobaltic S.A., KGHM Polska Miedz S.A.

Uczestniczył w modemizacjach hydrodyramicznych łożysk nośnych hydroturbin dużych
elektrowni wodnych, opracowaniu projektów i wdrożeniu hydrodynamicznych łożysk
wzdłużnych ze specjalną konstrukcją podParcia (Elektrownie szcz),towo.Pompowe PoĘbka.
Zar i Zydowo, f.ma SIEMENS, Grupa Azoty S.A.). samodzielnie opracował projekt wdrożonej
modemizacji hydrodynamicmego łoŹyska wzdfużrego Elektrowni Wodnej Tryszczyn.

Był zaangazowany w rozwój po|skiego wiatrakowca (NovA sp. z o.o.)' kielując zespołem
odpowiedzialnym za analizy ob|iczeniowe elementów strukfury jednostki' a także w szeregu
prac związanych f ękspęrtyzami oraz przebudową platfom wieńniczych będących
w posiadaniu Lotos Petrobaltic, odpowiadaj ąc za analizy ob|iczeniowe ęlementów platformy.

Jest wspołautorem patentu oraf wzoru uż}tkowego. obydwa wynalazki uzyskały ochrcnę UP
RP oraz zostały wdrożone.

Dfialalność ap|ikacyjną Kandydata należy ocenić jako bogaą; jest ózrrorodna pod względem
formy (autorstwo projektów i ekspeńyf, kięrowanię pracami) i obszańw tematycznych. ale
dominuje specjalizowanie się w obszarze' w którym awiera sięjego działalność naukowa.

Kierowanie międzynarodowymi i kraiowymi proiektami badawczymi oraz udzia|
w takich proiektach

Kandydat był kierownikiem jednego, pozyskanych na drodze konkursowej' projękfu ff N502
4579 33 pt. Badania hydrodynamicmych łożysk wzdłużnych z polimerową warstwą ślifgową
finansowanego pŹez KI}N w latach 2007-2010. Ponadto brał udział w 5. projektach
badawczych KBN i NcBiR' w których był głównym wykonawcą. wszystkie zręalizowanę
projekty były ściśle związ v z|ematyką|ożrysk hydrodynamiczrrych (głównie wzdfużnych, ale
także poprzecznych' w tym smarowanych wodą).

Liczba pozyskanych projęktów krajowych, w których uczestniczyłjest spora. Nie uczestniczył
w zadnym pĄckcie m ięd zynarodowym '

osiągnięcia dydaktycznet olganizacyine i w zakre8ie popu|aryzacii nauki

Dydaktyczna działalność Kandydata zwiąfana jest Ełównie z Budowq i eksploatucjq maszyn ia
kięlltkach: Mechaniką i Budowa Maszyn' Mechatroniką, Zarzqdzanie i Inżynieria Produkcji,



Inżyhiefia Mechaniczno-Medyczna' Transporl. Ptowadzl| wykłady' ćwiczenia ilaboratońum
z przedmiotów: Podstawy Konstrukcji Maszyn' GraJika Inżynierska' Modelowanie
t,y Projelctowaniu, Komputerowe modelowąnie 3D' Prowadził |aboratońum komputerowe pn.
Modelihg in Machine ,esi87r na kierunku 1'' lernątional Design Engineer.

Jest autorem programu kursów wykorzystania symulacji komputerowych w mechanice;
prowadził dla zainteresowanych studentów oraz pracowników ucfęlni warsztaty praktyczne
f zakresu analiz obliczeniowych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Był
konsultantem prac doktorskich omz dyplomowych w zakresie analiz obliczeniowych MES
różnych obiektów techniczrrych-

za rozwój laboratońum Wydziału Mechanicfnęgo dla kięrunku Mechąniką i Budowa Mas4m
otrzymał w 2008 r' nagrodę zespołową rektora Politechniki Cdanskiej .

Kandydat jest rcc€nzentem afiykułów w czasopismach z listy JcR; dotychczas wykonał 24
recenzje do czasopism naukowych z dziedziny tńbo.togii: Tribologł lnternationąl' ProceedinEs
of the IMechE, Mechanics & Industry Triholog) Transactions' JournĄl ofTribologł, Advances
ih Mechdnicdl Engineerinq. Recenzował a.tykuły czasopism z listy B MNisw. m.in.
Tribologii otaz Tribologt in Industry'.

Byłęm członkiem komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konfereicji xxxy Jesiehńa szkoła
Tribologiczrut (2016\ oraz współoryanizatorem wa$ztatów tribologicznych Projeklowanie
i Ekploatącja Łożysk Ślizgowych (2o.|o).

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Tribologicatęgo.

Kandydat jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Jego działalność dydaktyczną
nalężT ocenió pofyt}nmie. Jest aktywny w upowszechnianiu nauki.

Wnioski końcowe

Na podstawie analizy całoksztahu pmcy naukowej stwierdzam, że dr inż' Michat Wodtke jesr
wysokiej klasy sp€cjalisĘ w obszarzę hydrodynamicanych łożysk ślizgowych' stanowiących
ważny obszal tematycz^y dyscw|iny Budowa i el$ploalącją ąszy,|. Jego osiągnięcia stanowią
duzy wkład do teońi i praktyki łożysk hydrod}namicznych, w szczęgólności lożysk
wzdłużnych z wahliwymi segmentami. Będąc wartościowym człoŃiem silnego,
najmocniejszego w Polscę w obszarze łożysk ślizgowych, zespołu tribologów Po|itechniki
Gdańskiej' swoją dzialalnością ptzyczynia się do nieuchronnego zajęia puez ten zespoł
naleźlrego miejsca wśród czolowych badaczy w skali europejskiej'

Zgromadzony i właściwie przedstawiony w dostarczonej dokumentacji dorobek zawodowy dr.
inż. Michała wodtke w fakresie prac naukowych' konstrukcyjnych, wdrożeniowych' a także
działalności dydaktycznej iolganizacyjnej, w szczególności dorobek przedstawiony
w jednotematycznym cyklu pub|ikacji zatytułowanym Rozwój te,retycznych
i ek'perymentalnych metod badolłczych hydrodyńamicz||ych lożysk wzdłużt1ych, jednoznactie
potwierdza zasadność ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktom habilitowanego.
stwięrdzam' żę w pełni odpowiada on walunkom stawianym ubiegającym się o nadanie tego
stopnia w Ustawie o Stopniach i Tytule Naukowym (Dz. U Nr 65, 2003, Dz U. Nr 164, 2005,



Dz. U. Nr 84' 2011) oraz Rozporządzeniu Ministra NaŃi l Szkolnictwa wyższęgo z dnia

l września 20l1 r. Wnoszę o nadanie dr. i Ż. Michałowi wodtke stopnia naukowego doktora

habilitowanego w dyscyplinie naukowej Bl dowa i eksploatacia maszytl
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