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RECENZJA
osiągnięć, dorobku i aktywności liukowej dra inż. P8wI8 Śliwińskiego

w związku z postępowaniem hlbilitlcyjlym w dziedzinie oauk technicznych,
dyscyplinie budowa i eklplort.cja młszyn

Recenzja wykonana została na zlecenie Dziekana Wydziału Mechanicznego Po|itechniki Gdanskiej
prof. dr hab. inż. Dariusza Mikie|ewiczĄ pfof. zw. PG (pismo 3l9lwM/20|6 z dnia 16.l l.2016r.)' na
podstawie z'wiadomienia centralnej Komisję do sprawa stopni i T}'tułów nr BcK-vI-L-7693/ló
z dnia 4 listopada 20lór. dotyczącego powołania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia
postępowania habi|itacyjnego dra inż. Pawła Ś|iwińskie8o w dziedzinie nauk technicznych'
dysclplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Podstawą oceny osiągnięć, dorobku i aktywności naukowej Habilitanta jest Jego autorefemt' wykaz
dorobku wraz z załącmikami or^z mono8.afia pt ,,satelitowe masz}ny wyporowe' Podsta\ł}
pĄekowania ia.na|iry strat energetycanych''' wydawnictwo Po|itechniki Gdańskiej' Gdalńsk 2016.
lsBN 978-83-7348-ó64-5.

I. PODSTAWOWE IMORMACJf, O HABILITAI\'CIE

Habi|itarlt jest abso|went€m (2000) wydziału M€chanicmego Politechniki cdańskiej i studiów
doldoranckich (2006) w z.lcesie ,,Nowoczesne Technologie i Konwersja Energii" przy Wydziale
Mechanicatym Po|itechniki Gdaóskiej.

Dokor nauk technicznych w dyscyp|inie budowa ieksploatacja maszyn, sp€cjalności napędy i
sterowanie hydmu|iczne. w 2006 r' obrcnił z wyróź.nieniem pracę doktorską pt. ,,Porównanie zjawisk
w hydraulicznych silnikach satelitowych zlsi|anych emu|sją wodno-olejową lub olejem'' na wydziale
Mechanicmym Politechniki Gdańskiej.

obecniejest zatrudniony na stanowisku starsze8o wykładowcy w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki
(zespo,ł Hydrauliki i Pneumatyki) na wydzia|e Mechanicmym Po|itechniki Gdanskiej w Gdańsku.

W obecnej kadencję 20lG2020 pełni funkcję Prodziekana d.s. Innowacji i orgarrizacji Dydaktyki na
wydziaIe Mechanicanym PoIitechniki Gdańskiej.

odbył kurs pedagogiczly na Polite-chnice Gdańskiej oraz szko|€nie ,,Menadżer pro.jektów
badawczych,'w wyższej szkole Finansów i zarządz.nia w w.rszawie, a takżr szko|enie w zakresie
komp€tencji m€nadżerskich w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, m€todyki zarządzania
projektami PRlNcE 2 Foundation oraz współpracy z bimesem. w wyniku tego uuyskał prestiżowy
cerryfikat PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environment).



u.l. ztrsTAwIENIE osĘGNIĘc NAUKowG'BADAwczYcH HABILITAI\TA
Na podstawi€ Rozporządzenia MNisw z dnia l wrz€śnia 20l1 r. w sprawie kry.teriów oceny osiągnięć osoby
ubiegając€j się o nadanie stopnia doktora habilitowan€go wedfug s 3' Kr},teria oc€ny w zakesie osiągnięć
naukowo.badawczych habilitanta' ust. 4) w obsfarfe nauk t€chniczny€h:

a) autofstwo lub wspo,łautorstwo pub|ikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie
Joumal Citation Reports (JCR),

Opublikowane:
Ai. Śliwiński P': The basics ofd€sign and exp€rimental tests of the commutation unit ofa hydrau|ic

satellite motor. Archives ofCivil and Mechanical Engineering, vol. 16, iss. 4 (2016), s. 634-644.
A2. Śliwiński P.: F|ow of liquid in flat gaps of th€ sate|litę motor working mechanism. Polish

Maritimę Research, vo|.21' nr2 (82) (20l4)' 5. 50.5?.

W recenzji:
Al. Ś|iwiński P.: The influence of water and mineml oil on volumetric losses in hydmulic motor'

Joumal of Engine€ring Research (IssN| 2307-l877).
A2. Sliwiński P': The influence ofwatel and mineraloilon the mechanical losses in a hvdraulic

motor. Chinese Joumal of Mechanical Engineering (ISSN: 1000-9345).

b) autorstwo zrea|izowanego oryginalnego osią8nięcia projektowego, konstrukry.jnego lub
tęchnologicznego'

Habilitant jest autorem aealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych i konstrukcyjnych w
zakręsie satelitowych maszyn wyporowych:

l' opracowania metod projekowania i wykonanie projektu satelitowego mechanizmu roboczęgo'
2' opracowania konstrukcji si|nika sat€Iitowego sM, pompy sate|itowej PsM, agregatu pompowego

SAP i pompy agregatu SAP.
3. opracowania konstrukcji przyrz4du do badania \,rysokociśnieniowych uszczelnień ruchu

obrotowego.
4' opracowania konstrukcji dwóch silników sWK z obmcającym się korpusem'

Habilitant jest autorem zrea|izowanych oryginalnych osiągnięć projektołych i konstrukcyjnych \,v
zakresie zaworów hydraulicznych:

] . Zaworów dławiących suwakowych d|a mĄch natężeń pŹepływów'
2' Regulatora przeptywu, w którym zawór różnicowy zastąpiłem zaworem stosunku ciśnien'

Habilitant prowadził prace badawczo-ozwojowe dwóch silników sate|itowych typu Hs i dwóch
silników satelitowrych typu i HsK (o ńżnych objętościach roboczych)-

Habilitant rozbudował stanowisko badacze pomp i si|ników hydraulicmych o dodatkowe przyŹądy
pomiarowe.

c) udfie|one patent} rniędZynarodotle Iub kfajo$e,

Habilitantjest współtwórcą 1 zgłoszenia patentu ęuropejskiego (rok zgłosfenia):
]. No. 5003ó80.4/EP | 5003680 na w}na|azek pt. Hyd|aulic Posilive Displacement Mclchine (20|5)'

Habilitantjest twórcą 3 pat€ntów kEjowych (rok ogłoszenia przyznania):
). PL219147B1 na wynalazek pt. Układ do kompensacji luzów osio1/,ych w łrydraulicznej

vteli@wej maszynie wyporowej Qll 6).
2' PL 2|44,72B1 na wyna|azek pt' Ząwór dłay,iqc, naśtawny (2013).
3' PL2|447281 na wnalazek pt. zawó| dławiqcy nastawny (2013).



HabiIilantj€st wspolt\łórcą 8 patentów krajo\łych (rok o8łoszenia przyfnania):
|. PL222.6|1B1 na wj/nalazek pt' Sposób doboru uszczelnie.ń do walu obrotołłego zwltlszcza
' !!:c.9!e! 9rąz u|zsdzenie do realizacji tego sposobu (2016).
2. P^L^ 2lE888B I na wynalazek pt. Sateiitowy nichanizm robocry hydraulicznej maszyny vyporowel(201s).
3. PL2169998l na.w}rą|aząk pt. Agegąl ponpowy (2014)'
4- PL 216'70481 na wynalazek pt. pornpa sateliaowa (2014).
5. PL2l73508f nd w},nalazek pt. Kan;b doptywowi i odplywone w pt lach bocznych satelitowego

mechonizmy roboczego natzyny u,yporowej l21l 4).
6' PL 2.|73.638| nawyna|azek pt. Końaly doptywonź i oal,łllłowe w pb,tach bocznych satelitowe|o

mechanbmy ruboczego,^,yny.ypo,o.Żi 120|4.1.' 
.

7. PL21452281 nawynalarck pt. przeaadnia planetarna (2013,).

Habi|itantjest twórcą l zgłoszenia patentowego (rok zgłoszenia):
| ' P'408334 na łyna|azek pt. Requtą|of ptzep,vu Qols,1.

Habilitant iest współtwórcą 2 zg,łoszeń patentowych krajowych (rok zgłosz€nia):
] ' P.403060 na-$ynalazek pt. Pbnową mas4ma vypo,oia , iateliio.yn mćchanizmem roboczym oodw f óconej kinemotyce (2013\,
2. P.405732 na ww''|arok pt. Pt'?,ou,a masz,na wworou,a z saleli|owm mechą,|izmem roboczym o

odw róconej kine natyce (20| 3).

Habi|itantjest współtwórcą | zgłoszenia wzoru uą4kowego (rok zgłoszenia):
|. UP w.l24ó83 wńr !4&o\\y pt' Korpus hydraulinej nńzyny wypołowej (2o|5).

wdrożnia Datentów:
I' Rozwiązanie konsaukcyjne zaworu dławiącego wedfu8 patentu PL 2|441381 z^st^ło

zastosowane w ukladzie sterowania zagęszcz.tki gn'nfu ryp' Zós-6o w firmie PRoJECT sp. zo.o' w Lębo.ku (20| 0).
2. Rozwiąz.nia konstrukcyjne satelitowego mechanizmu robocze8o wedłu8 patentu PL 2188868l

zastosowano w silnikach satelitowych firmy FAMA Gniew.

d) wynalafki. wzory.użylkowe 
-i pżemysłowe. które uzyskały ochronę izostały wyst'w|one na

m|ęd4/narodowych |ub krajowych wystawach Iub tsrgach,

satelitowy agle8at pompowy sAP ,,SŁoŃ- chroniony patentami PL21699981 i PL2 | 88888 l byłwystawrany na taigach:
l. Th€ Be|gian and Intemationa| Tńde Fair for Techno|ogical Innovation' Brussels 20 t 4.
2. concours Lćpine [,e lntemational des Inventions' Pari;2ol5.
]. Talgi Technicon Innowacje . lo Tar8i Techniki PPemyslowej Nauki i |nnowacii. Gdańsk 20l4'
4. Mlędzynarodowe Targi Poznńskie. lnnowacje - Technologie . N4aszyny P;|ską Nauka d|a

Przemysfu, Poznań 20t4'

silniki sate|itowe PsM chfoniony patentem PL 2l ó7048 l były wystawiany na largach:
l. Międzynamdowa specjalistycma wystawa w Nowot<uznieciu ," nosji, zo l ol
2' V.l| | 'M'iedzynarodorłych Tar8ów Hydrau|iki' Pneumatyłi, Sterowania i Napedów HPs 2olo,

MTK Karowice 20l0
J. Targów Technicon tnnowacje- ó TargiTechniki Przemysło*ej \auki i lnnowacii' Gdańsk 20 | o.4. M|ędzynamdowJ,ch Targo* Poznańskich. za ..Sate|ilo\ł} a8regal Pompy.. pooczas lrago\ł

Inno]'i,acje. Techno|ogie - Masryny Po|ską wauka dla PrzeńysL, io'niń zobs' 2009' 2óIo.
2014.

Regu]ator przeptJ'rłu objęty zgłoszeniem patentowym P.40E334 był wystawiany na larqacn:
l' M|ęd7ynarodowym salonie wyna|afkórł i Innowacyjnych Techno|ogii ..Archińedes' Moskwa

2015.



II.2. ocENA osĘGNĘc NAI]KowGBADAwczYcH IIABIL|TANTA

Habilitant w swoim dorobku naukowym ma 2 autorskie maczące publikacje, majdujące się w
bazie Jouma| citation Repońs (JcR)' ko|ejne 2 są w recenfji. Ale za to Habi|itant wykazał się
fnacfą.ymi osiągnięciami naukowo.badawczymi w zatresie orygina|nych rozwiązĄi projektowych i
konstrukcyjnych dotycz4cych: satelitowych maszyn wyporowych - silnika SM, pompy PSM i
aglegatu pompowe8o sAP oraz no\ł}ch zawofów hydraulicatych ' zaworów dławiących d|a małych
natężeń przepb,wu i regulatora przep\Tr'u z zaworem stosunku ciśnień.

Habi|itant ma tĄkże znaczące i orygina|ne osiągnięcia w ?akresie własności inte|ektualnej.
ponieważ jest wsŃłtwórcą l patentu za8ranicmego, twórcą 3 patentów krajowych' wsŃłtwórcą 8
patentów kajowych' twófcą l zgłoszenia patentowego kmjowego' wspóltwórcą 2 zgłoszeń patentów
krajowych i I zgłoszenia wzoru uż}tkowego' Jego patenty ma|Lzły prakty.me zastosowanie przy
wdra]iŹniu produkcji satelitowych maszyn wyporowych (si|ników sM) i zaworów hydraulicznych
(zaworów dławiących i regulatora przepłyvu). wyroby t€ byĘ także prez€ntowane na
międz}narodowych i krajowych tar8ach branżowych, gdzie wskały znaczĄce w:}Yóźnienla.

w związku z tym uważam, że Habilitant spelni' kryteńa oceny w zakesie osią8nięó naukowo-
badawcrych przy ubieganiu się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Itr.1. ZESTAWIEME DOROBKU NAUKOWGBADAWCZEGO HABILITANTA
Na podstawie Rozporzłdzenia. MNisw z dnia l wfześnia 20l l r' w sprawie kryteriów meny osiągnięć osoby
ubiegającej się o nadanie stopnia dokom habi|itowanego zsstosowany został wedfu8 $ 4. Kr},teńa oceny w
zalgesie osiągnięć naukowo.badawczych habi|itanta we wsfrystkich obszamch wiedzy obejmują:

l) autorstwo lub wspołautorstwo monografii, pub|ikacji naukowych w czasopismach
międzynarodowych lub kajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście' o ktorych mowa
w g 3, dla danego obszlru wiedzy;

> Habilitant jest autorem 1 rozdzia|u i wspołautorem 2 rczlzi,|óv w monografiach w jęryku
angielskim' o zasięgu międzynarodowym: 3 - Deve|opment in Mechanica| Engineering'
PoIitechn ika cdańska.

> }łabilitant jest autorem 4 rozdzirlów i wspołautorcm 1 rozdzieIu w monografiach w ję7łku
po|skim, o zasięgu krajowym: 5 - Bib|ioteka cylinder, KoMAG, Gliwice.

> Habilitant jest autorem 4 ertykulów i wsŃłautorem 4 rrtykulów pokonferencyjnych w
czasopismach wjęzyktr angielskim, o zasię8u międrynarodowym: 3 . Hydrau|ika a Pneumatika,
2 - Machines Tęchnologies Materia|s, l . solid stat€ Phenomena, | - Key Engineering Materia|s:
Fundarnentals ofMachine Design, I - Advances in Materials science (lista B MNisw).

> Habilitant jest autorem 12 artykulów i współautorem 2 rrtykułów w czAsopismach w języku
po|sk im,ozas ięguk ra jowym( l i s l aBMN i sw) :7 -Hydrau l i ka iPneumatyka '4 -Napędy i
sterowanie, | - MechaniĘ l - Tribologia, | . Maszyny Gómicze.

2) autorstwo |ub wspo,łauto.stwo odpowiednio dla danego obsza.u: opracowań zbiorowych, katalo8ów
zbiońw' dokumentacji prac badawczych' ekspertyz;

Habilitantjest współautorem 2 dokum€ntacji i sprawozdań z projektów badawczych:
L Projekt nr LIDER/35/10211-ZII0NCNIW20I I pt.,Nowe opracowania hydraulicmych maszyn

sate|itowych do napędów z cieczami ekologicznymi ońz cieczami niepalnymi''.
2. Grant MNiI (NcBiR) nr 0510/R,/T02.2007/03 pt' -Badania rozwojowe hydraulicmych silnikó\ł

satelitowych o matych objętościach roboczych z'silanych wodą emulsją i o|ejem'.'

Habilitant jest autorem 3 i wspołautorem 5 raportów badawcrych z badania satelitowych maszyn
wyporowych orar autorem 2 opinii: na zlecenie firmy ZHS Hydromech Sp. z o.o. w Lublewie do
zgłoszenia patentowego i na zlecenie firmy stosowanie Maszyn i Po|itechniki cdańskiej do patentu.

3) snmaryczx'y inpacrfaclor publikacji naukowych według liŚty Joumal citation Reports (JcR),
zgodnie z rokiem opub|ikowanią



HabiIitant wykazAł dwie autorskie pub|ikacje z listy JcR o sumarycaym inpact Iącror It=2'|23|
Al. s|iwiński P.: Th€ basics ofdesign and experimenta| tests ofthe commutation unit ofa hydraulic

sate|lite motor' Archives ofciviland Mechanica| Engineeńng, vo|. |6, iss.4 (20|6), s.634.644
(IF 1.793).

A2' śliwiński P.: Flow of iiquid in flat gaps of the satelIit€ motor workin8 mechanism' Polish
Maritime Research, Vol. 21, nr 2 (82) (2014), s.50-57 (IF 0.330).

pkt. 4) |iczbę c}'towalń publikacji według bazy Web ofscience (wos);

brak

5) indeks Hirscha opub|ikowanych pub|ikacji według bazy web ofscience (wos);

brak

6) kierowanie międzynarodowymi lub kiajowymi projektami badawczymi lub udział w takich
projektachi

Habilitant kierował krajowym projektem badawczym:
L W ramach programu LIDER projekt nr LIDER/35/102/L-2ll0NCNitu2Olt pr. ,Nowe

opracowania hydrau|icmych maszyn sat€|itowych do napę-dów z cieczami ekologicznymi oraz
cieczami niepa|nymi,' finanŚowany przez NcBiR w latach 201l.20l4l na kwotę 966.26|.-2ł
(|ider, główny wykonawca).

Habi|itant był wykonawcą dwoch kajowych projektów badawczych:
l. Grant B+R MNil (NCBiR) ft 0510/Rn02.2007103 pt. ,,Badania rozwojowe hydraulicmych

si|ników satelitowych o małych objętościach roboczych zasi|anych wodą emu|sją i o|ejem'. w
latach 2007.2019 na kwotę ó88 tyś' zł (kierownik A. Balawander).

2. crant B+R MN|SW nr 0330|Rnn02l06/0| pt. ,.zaprojektowanie wysokociśnieniowej pompy
hydrau|icznej z rozrządem krrywkowym o wydajności sterowanej sygnatami elektrycmymi'' w
latach 200ó-2009 (kierownik L. osiecki]

Habi|itant był kierowniki€m lub wykonawcą czt€rech prac badawcrych n a rzecz pftemysłui
l. l]mowa z firmą FAMA cniew nr 3/TB/20l4 na ,,Przeprowadzenie prac badawc?-ych w zakrcsie

nowatorskich silników satelitowych o odwróconej kinematyce,'w okesie 20l4-2ol5 na kwotę
648.000,- zł (główny *ykonawca).

2. Umowa z firmą FAMA Gniew nr NT/04/20l0 na wykonanie ,,Badania sitników hydrau|icznych
Hs0'5' Hs4' HsK0,5, HsK4" w okresie 20l0-20l|1 na kwotę 305.000,_ zl (główny
wykonawca).

3. Umowa z firmą EAToN Track components sP. z o.o. nr TKl60520l3 na wykonanie ,'Badania
sprawności si|ników hydraulicaych z *ykorzystanych w pracy pompowej'', w 20l3r. (kierownik i

4. Umowa z firmą stosowanie Maszyn z Katowic nr 1/20|5 na,,Badania si|nika sate|itowego
typoszeregu sM o dużej objętości roboczej'' Etap I i etap II w 20| 5 r. (kierownik i wyxonawca;.

7) międrynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową;

Habi|itant za swoje osiągnięcia w tworzeniu iwdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych został
wyróżniony ind1,widualnym q,tułern vlPI (v€ry Importont Polish Innovator) w 2ol5r. Wyróżnienie
podczas konferencji,,Nauka - innowacyjność - promocja. wyzwania dla nauki w budowaniu
konkurencyjnej gospodarki,' zor8anizowanej w ramach projektu ,,Młodzi Liderzy lnnowacji'' przez
Fundację Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ PoLsKA'



Habilitant otrzymał dwa międrynarodowe zespołowe *?róźnienia za sate|itowy a8regat pompo\łry
sAP.'sŁoN'.:
l. Cold medal with menton for the innovation Satellile pumping unit. The Belgian and Intemational

Tmde Fair for Technological lnnovation, Brussels 2014.
2. Medaille d'Or Concours l;pine l-e lntemational des lnventions, Pa s 2015

Habilitant otrzymał trzy kiajowe zespołowe wyróżnienia za satelito!ły agregat pompowy sAP:
l. Dyplom MNiSW za projekt pod nazw8 ''satelitowy agregat pompo\łry'' (20l5r').
2' Dyplom MG za rozwiązanie pod nazwa ,,sate|itowy agr€gat pompowy'. (20l4r').
3' złoty Medal w konkursie INNowAcJE 2014 za,,sate|itowy agr€gat pompy', podczas Gdańskich

Targów Technicon Innowacj€ - l0 Targi Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji, Gdańsk 2014.
4' Złoty Medal Międz}Tarodowych Tar8ów Pomanskich za,,satelitowy agre8at pompy'' podczas

tlagów Innowacje - Technologie . Maszyny Polska' Nauka dla Przemysłu, Poznań 20l4.

Habilitant otrrymał międzynarodową indyrłidua|ne wyróinienie za regulator przepb'r'',u:
I. srebmy Medal za ,.Regulator przepływu'' na Międz}narcdowym sa|onie wyna|azków i

lnnowacyjnych Technologii,.Archimedes, Moskwa 201 5.

Habi|itant otrrymał dwa kajowe zespołowe ryróżnienia za hydrau|iczne silniki sate|itowe typu sM o
maĘch objętościach roboczych:
l. statuetka VIII MiedąTarodowych Targów Hydrau|iki, Pneumatyki, sterowania iNapedów HPs

2olo za,,Hydraulicm€ silniki satelitowe typu sM o ma,łych objętościach robocrych,'' MTK
Katowice 2010.

2. złoly Meda| w konkursie INNowAcJE 2010 za ,,Hydrauliczne si|niki satelitow€ typu SM o
matych objętościach rcboczych'' podczas Gdańskich Targów Technicon Innowacje - ó Targi
Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji' cdńsk 20l0.

8) wy8łoszenie referatów na międzynalodo*ych Iub krajowych konferencjach tematycalych

Habi|itant brał udział w międzynarodowych |ub krajowych konferencjach naukowych, na których
wygłosił refemty: 6 referatów na konfe'encjach zagraniczrrych, 7 referatów na konferencjach
krajowych o zŹsię8u międzynarodowym, 3 referaty na konferencjach krajowych.

ITI.2. OCENA DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO EABILMANTA

Dorobek naukowy Habilitantajest typowy dla pracownika badawcm-rozwojowego zatrudnion€go
na uczetni $yższ€j' Przeważają publikacje w wydawnictwach krajov'fch (monografie i rozdziały w
mono8rat.iach)' pub|ikacje artykułów pokonferencyjnych w czasopismach zagranicmych i pub|ikacje
anykułów w cz'sopismach po|skich z Iisty B wedfu8 kwa|ifikacji MNisw.

ze vłz9|ędu na wąską specja|ność naukowo.badawcz& szczegó|nie w zakresie rozwiąfań
konstrukcyjnych sate|itowych maszyn wyporo\łych (mały Ęg specjalistów na świecie, głównie
specja|iści Ę w Po|sce), Habilitant nie ma ż2dnych c}'towań według bazy web ofscience (wos). a co
za tym idzie nie ma iadnych notowań w indeksie Hirscha.

Habilitant m. bogate doświadczenie badawczo.mzwojowe, ponieważ kierował l projektem
badawczym w ramach programu LIDER' był wykonawcą 2 gran!ów oraz kierownikiem lub
rłykonawcą 4 prac badawczy.h nA rzecz Pfzeńysłn. Za swój dorobek naukoł} Habi|itant został
wyróżniony indywidualnym Ą4ułem V|Pl (Very |mpońant Polish Innovator) w 20l5r' Pofa tym
Habi|itant otrrymał 2 międz}'narodow€ zespołowe i3 kajowe zespołowe wyróżnienia za satelitoury
agregat pornpowy sAP. Do te8o można dodać wyróżnia i nagrody na targach krajowych Technicon
Innowacje i HPS MT Katowice.

Biorąc pod uwagę z jednej strony mały dorobek pub|ikacyjny (lista JcR' wskaźnik IF, indeks
Hirscha)' a f drugie strony Poważjy i maczĄcy dorobek konstukcyjny' pfojektouy' naułowo-
badawczy o.az wdrożeniowy' uważ6ln, że Habi|itant spetnia kr},teria oceny w zakresie dorobku
naukowo-badawcze8o przy ubieganiu się o nadalie stopnia dokora habi|itowane8o'



IV.I. ZESTAWIEI\TIE ISTOTNEJ AKTYWNOSCI NAUKOWEJ, ORCATT'IZACYJI'EJ
I DYDAKTYCZI\EJ HABILITAIITA

Na podstawi Rozporządfenia MNisw z dnia 30 paździemika 20|5 r' w sprawie szczegołowego trybu i
\łafunków przepfowadzania cz}nności w przewodzi€ dokonkim' w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie rylułu pfofesoń. Rozdzial 2 Szcz€gółowy tryb Przeptowadzania czynności w
postępowaniu habilitacyjnym, an' |2, ust.4:

a) osiągnięciach dydaktycmych isprawowanej opiece naukowej nad studentami' promotora
pomocnicze8o wraz z wykazem przewodów doktorskich,

_ Habi|itant w swoim 15 |etnim dorobku dydaktycmym prowadził wykłady, ćwicz€nia' Iaboratoria i
projekty z l I przedmiotów oraf prace d}p|omowe inżynierskie i magisterskie na studiach l i Il
stoDnia,

- Habilitant prowadził szkolenia dla 8 firm przemysłowych.

Habilitant został p.omotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktofskich:
l. Z-ałuski P.: ,'wpl}q, położenia osi obrofu tarczy wychylnej na sprawność objętościową pomp

wielotłoczkowych osiowych'', promotor: dr hab. inż. t.eszek osiecki.
2. Szewczuk P.: "lnfluence of annular space geometry and casing column motion on the drilling

fluids displacęment in the annu|i',, pfomotor: dr hab. inż. Leszek osiecki.

b) wspóhracy z insgtucjami, organizacjami i stowarzyszeniami Ędącymi zgodnie z postanowieniami
ich stafutów towarryst\''lami naukowymi w kraju |ub za granicą

brak

c) odb}tych staźjach w kajowych lub z8ranicznych ośrodkach naukowych |ub akademickich'

brak

d) działalności popularyzującej naukę;

_ Habi|itant w ramach popu|afyzacji nauki brał aktywny w Bałtyckim Festiwa|u Nauki na
Politechnice cdalńskiej.

. Habilitant przygotowyłał materiały i brał udział w międzytarodowych targach b.anżowych
zĄróvłno zagranicmych jak i krajowych.

|nny formy dzi.lalności:

Udział w zespoł.ch eksperckich i konkurso\łrych:
- Ekspert Narodowego cęntrum Badalń i Rozwoju (NcBiR) do oceny proj€ków badawczo-

rozwojowych (B+R), dotychczas ocaniałjeden rapoń w 20] 5r.
- Juror w X ogólnopolskim Konkursie lnżynierskim Europ€an BEST (Boad of European students

of Techno|os/) Engineering competition (28.04.20ló).

Recenzowanie publikacji w czasopismach i konferencjach krajowych:
- R€cenzent altykułów w czasopismach z listu B MNisw: Hydraulika i Pneumatykajeden artykuł w

20|0; Tribo|ogia dwa a'tykuły w 20|6; lnformatyka Automatyka Pomiary w Gospodarc€ i
ochronie Środowiskajeden artykuł w 20l6'

- Recenzent referatów do cyklicmej konferencji cYLlNDER'2ol5' opub|ikowanych jako fozdfiały
w monogmfii ,,Badanie. konstrukcją w}twaŹanie ieksploatacja układów hydraulicznych'''
KOMAC, Cl iwice 2015.



Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:
Redaktor działowy. maszyny iukłady hydraulicme - w dwumiesięczniku naukowo-technicmym
,,Hydraulika i Pneumatyka" (lista B MNiSW) od 2013.

Otrzymane nagrody:
- Za osiągnięcia naukowo nagroda indrłidua|na JM Rektora PG w 2016r'

Za osiągnięcia dydaĘczne nagroda zespołowa lI stopnia JM Rekora PG w 2009r.

Iv.2. ocENA ISToT|IEJ AKTYwNoŚcI NAIJKoWEJ' oRGAI\{IZACYJIłEJ
I DYDAKTYCZI\EJ HABILITANTA

Habilitant wyróżnia się znacmą ponadprzeciętną aktywnością na stanowisku pmcownika
naukowo-dydaktycmegb, a obecnie dydattycznego' Jego duze doświadczenie naukowo-badacze ma
odzwierciedlenie w tym' ż€ fostał promotorem pomocniczym w 2 przewodach doktorskich'

Wspó}praca międzynarodowa Habi|itanta jest realizowana przez lego cz},nny udfiał w
międzynarodowych konfer€ncjach naukowych ipręzentowanie na nich swoich referatów, a także w
przygotow},\łaniu materiałów i braniu udziału w międzynarodowych ta.gach zagranicmych.

Habi|itantjest uznanym i cenionym specjalistą w zakesie napędów i sterowania hydraulicznego' a
szczególnie wybitnym konsfuktorem i badaczem planetamych maszyn wyporo\łych' wyrazem tego
jest Jego funkcja redaktora dzia,łowego - maszyny i układy hydrauiiczne w czasopiśmie Hydraulika i
Pneumatyka ijurora w x ogólnopo|skim Konkursie Inż},nierskim European BEST, a także powołanie
na recenzenta projektów badawczych w NCBiR ireferatów konferendnych do publikacji w
monografii CYLINDER,20I'. Za swoją dział^|ność dydaktyczna i naukową otrzyma,ł także nagrody
zespo,łowe i indywidualne JM Rektora PG.

w z:wiązkv z tyrn |rw Źm, ż.E Habilitant Śpelnia kr},teria oceny w zakesie istotnej akt}'wności
naukowej, organizacyjnej i dydakrycmej przy ubieganiu się o nadanie stopnia doktora habi|itowanego'

V.I. CHARAKTERYSTYKA MONOGRAtrII

Monografia autorstwa dra inż' Pawła Śliwińskie+o pt. ,'satelitowe fiaszyny vypofo||e. PodstcMy
prcjekowania i analizy strat enef8etycznych',' wydawnictwo Po|itechniki Gdańskiej, Gdńsk 20]6'
łącmie obejmuje 289 stron oraz zawiera sfteszczenia w języku po|skim i angielskim, wykaz
najwazniejsąych ozn^czeń oraz 21 rozdziałów' w tym wstęp i podsumowanie, wykaz 173 pozyc1i
|iteratury, w tym Habilitant był autorem 31 pub|ikacji i współautorem 26 publikacji.

Rozdz. 1. We wstępie zamieszczono podstawow€ informacje o napędach hydrostatycznych fe
szczególnym uwzględnieniem wymagń stawianym maszynom (silnikom i pompom) hydraulicznym.
Podkeś|ono takze wpł}'w zjawisk fizycznych na rozwiązania konstrukcyjne hydrau|icaych maszyn
wyporowycn.

Rozdz.2' Przedsta\1iono zasadę działania mechanizmu loboczego maszyn sat€litowych -
obwodnicy, planety i satelity oraz ich kojarzenią a także ich podstawo*ych parametrów.

Rozd". J. Przedstawiono przegląd znanych rozwiąfań konstrukcyjnych silników sate|itowych' ze
szczególnym uwzg|ędnięniem polskich konstrukcji silnika SoK (silnika obiegowo-kzywkowego),
silnika HF, siInika Hs i zmodyfikowanego silnika HsK z zębami kołowo-łukou}mi' si|nika sM o
małej objętości roboczej. Po za tym przedstawiono rozwiąfania konshukcyjne silników z
mechanizmem 4x5 i z obracającym się koĘusem' W przypadku pomp satelitowych przedstawiono
pompę satelitową zdwojoną typu 4PI (na bazie mechanizmu silnika SoK)' pompę PsM (na bazie
mechanizmu silnika SM).

Rozdz. 4. Przedstawiono ce| i zakres pracy! które dotychczas nie były znane lub wystalczająco
zbadane.

Rozdz.s. P|z.ędstawiono fależności geometrycme mechanizmu satelitowego II typu, proces
napełniania komór loboczych i objętość roboczq oraz parametr] kinematyczn€ satelity.

Rozdz' ó. Pżeóst^*iono moment teorctyczny mechanizmu satelitowego Il typu na podstawie
rozkładu sił dziaĘących na satelitę i p|anetę, uwz8lędniono róme przypadki położenia sat€lity'

Rozdz' 7. Pfzedslawiono konstrukcję i sposób ob|iczania roTządu satelitowęj maszyny wyporowej,
który stanowią satelity oraf otwory dopł},wowe iodpb,wowe. Przy projektowaniu rozrządu



satelitowego rozPatrzono dwa przypadki: nieruchoma obwodnicę i obracająca się p|anetę oraz
nieruchomą p|anetę i obracającą się obr-lodnica'
Uwaga:
Na rys. 7.4c średnica D,jest niedokładnie oznaczona, poza tym w tekściejest indeks o a na rysunku 0'

Rożdz.8. Przedstawiono pola przepływu i prędkości przepływu cieczy w otwomch rozrządu
sate|itowej maszyny wyporowej. Rozpatrzono po|a przepły'wu i prędkości przepływu cieczy pżez
różne ksŹałty otworów (okągłe, w ksŹałcie nerki i oka) w pzypadkach: obracającej się planety i
nienrchomej obwodnicy oraz obracającej się obwodnicy inieruchomej p|anety,

Rozdz.g. Przeds|Awiono sposób projektowania zespofu kompensacji |uzów osiowych w ce|u
ograniczenia przecieków na powieŹchniach czoło\łfch elementów mechanizrnu roboczego (satelitów
i planet), które mają wń.w na sprawność objętościową maszyny wyporowej.

Rozdz. I0' PrzedŚĄwiono konstrukcję i wyniki ob|iczeń numerycznych (naprężeń i deformacji)
e]ementów satelito\łyc'h maszyn wyporowych| silnika sate|itowego sM' pompy satelitowej PsM,
satelitowego agregatu pompowego SAP, silnika satelitowego SWK.

Rozdz. I l. Zestawiono ciecze robocze stosowane w satelitowych maszynach wlporcwych: oleje
mineralne, emuIsje oleju w wodzie o?u HFA.E, woda' o|eje mśIinne'

Rozdz. 12. Przśdstawiono badania tribo|o8icme mateńałów (sta| narzędziową stal proszkowa. stal
nierdzewna' węgliki spiekane) paf kinematycmych mechaniznu sate|itowe8o p.zy zastosowaniu
różnych cieczy hydrau|icmych: emu|sji HFA-E, wody' o|eju roślinne8o i o|eju mineralnego. Badano
najbardziej wraż|iwe węzły tribo|ogiczne narażone na tarcie i z:|,życie - powierzchnie czołowe
e|ementów ruchomych wspó,łpracujących z pł}'tami kompensacyjnymi zamykającymi komory
roDocz€'

Rozdz. ]3. Ana|izowano problem uszcze|nienia wału satelitowych maszyl wyporowych.
Przeprowadzono badania parametrów uszcze|nienia i trwałości uszczelnienia w przypadku si|ników
satelitowych zasi|anych wodą'

Rozdz. 11. PrzęPrcwadzono weryfikację poprawności działania (parametrów) roTządu i zespofu
kompensacji |uńw osiowych w pompach i si|nikach zasi|anych woĄ i olejem podczas badań
laboratoryj nych.

-Rofdz' ,l5. okreś|ono spadki ciśnienia w kanałach wewnętra|ych pompy i si|nika' Pomiary spadku
ciśnienia w kanałach wewiętrznych przeprowadzono trzema metodami (dwiema |aboratoryjnymi bez
archiwizacji danych . metoda l i z archiwizacją danych - metoda 2 oraz metodą obliczeń
numerycznych cFD). Przeprowadzono pomiary spadku ciśnienia w kanałach wewnętrznych pomp i
silnik metodą 2 z użyciem wody i o|eju minera|nego.
Ul|,ągi:
- Wspołczynnik miejscolłych saat ciśnienia l jest bezwymiarowy, a we wzorze (l5.l4) jest

\^,ymiarowy, bo zawie.a wymialowe stałe c/ i c. Tat(ie podejście daje w konsekwencji wzór
(15 .15) .

_ D|aczego we wzorze ( l5.l8) na straty ciśnienia w silniku występuje teofetyczna wydajność pompy
Q,,2

- Lepkość cieczy hydrau|icmych, a także jej gęstość odnosi się do okreś|one.j temperatury (patrz
parametry cieczy strona l62). Powinno się stosowaćjednoslki wspołczynników lepkości według sI
(mm'/sl.

- Na rys. I5.43 nieprecyzyjnie oaBcrono linie I i ll.
Rozdz' Ió. Okreś|ono model matematyczne natężenia pŹepływu cieczy w szczelinach płaskich

mechanizmu roboczego' zaproponowano dwa modele ob|iczźnia spadku ciśnienia w szczelinach
płaskich.
LĘ|,agi:

otżymane charakterystyki natężenia przepl}'wu dwoma metodami, dla wody oraz oleju' w
szczelinach płaskich można było porównać najednym rysunku dla pomp ijednym dla si|ników'

- w}'niki badań przestawione w pracy powinny byó t€ż przedstawiane w postaci bezwymiarowej,
Medy można by j€ wykorzystaó w szerszym zakesie do projektowania satelitowych maszyn
wyporowycn.



we wzorze (l ó.5) występują stałe Ą iD(, d|a których nie podano wymiaru. Pod wzo.em (] 6'5)
jest tekst ,,stała D dętęrminuje . '..) z tym' ż€ nię ma takiej stałej w tym wzorze' a w wykźu ie
oznaczeń D.jest średnicą.
we wzorach ( ] 6.6) i ( ] 6.7) występuj ą stał€ .4 | i l2, a|e nie podano ich sensu fizycznego.
Rozdz. ]7. Zapropono\'łano mode| matematycmy natężenja pżepływu cieczy w szczelinach

rozruądu silników i pomp Porównano charakterystyki natężeń przepł}.wu 2 offrymane
€ksperyrnenta|nie i obliczeniowo dla si|nika zasilanego olejem i wodą.

Rozdz' 18. zaproponowano metodę ob|iczania strat objętościowych w satelitowych maszynach
\łyporo\łych' Porównano róme charakterystyki eksperymentalne strat objętościowych o'| dla si|nika
zasilanego ol€jem i wodą' Analizowano wpb'w momentu M i spadku ciśnienia Ap na prędkość
obrotowa, si|nika zasilanego wodą i o|ej€m. Na podstawie wyników badań eksperymentainych
zidentyfikowano współcrynniki występujące w modelu t€oretycznym do obliczania strat
objętościowych w silniku i pompie. ostatęcznie oceniono mode| ob|iczania strat objętościowych w
silniku i pompie oraz wpl}.w przyrostu objętości robocfej AIl na dokładność ob|iczeń strat
objętościowych w pompie i si|niku.
Uwagi:
- wzór (]8.2) opisuje nie natężęnię przepływu a moc hydfauliczną (nie zanany jest wymiar

wspołczynnika C'l)' nalezy sFawdzić wymiar kolejnych wuorów (l8.3)-(l8'5)'
- we wzorze (l8.]5) występują paramętry o różnych jednostkach wielokrctnych, ajaki wymiar ma

zmiana objętości AIl.
Rozdz. 19' z^proponowano metodę obliczania strat mechanicznych w sate|itowych maszynach

wyporowych poprzef określenie poszczególnych składo\łych momentów stmt w si|niku sate|ito*rym.
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych momentu strat mechanicznych d|a silnika i pompy w
stanie nieobciążonym i stanie obciązonym pży zstosowaniu wody i oleju, jało cieczy roboczej' Na
podstawie wyników badań eksperymentalnych zidenĘ.fikowano wspo}cz}nniki występującę w modęlu
teoretycznym do ob|iczania momenty strat mechanicznych w si|niku i pompie. oceniono także różnicę
między momentami strat mechanicmych okeślonymi doświadczalnie i teoretycznie' dla silnika
zasilanego wodą i ol€jem oraz d|a pompy tłoczqcej wodę i olej'

Rozdz' 20. Oceniono wpb\ł o|eju rzepakowego w porównaniu do oleju mineralnego i wpływ
emulsji HFA-E w pofównaniu do wody na straty objętościowę i m€chaniczne w satelitowych
masfynach wyporo\',,ych na przykładzię si|nika typu SM. Natomiast dla agregaty pompowego sAP
ograniczono się ty|ko do oceny stmt objętościowych p|zy u:ryciu oleju rzepakowego i emulsji HFA-E.

Rozdz' 21. zamjeszczono podsumowanie monogmfii oraz wynikające z tego zamierzenia do
\'r'prowadzenia zamian konstrukcyjnych w mechanizmi€ satelitowym'

V. 2. OCENA MONOGRAFII

Wydanie monografii pt. ,,Slrlelilou)e as471y rryporov)e. Podstawy projehov)ania i anali4) strri
enefgel,cz|1ych,, Jest w pełni ufasadnione i oczekiwane' ponieważ monografia ta zawiera nowe i
oryginaln€ rozwiązania konstrukcyjne pomp i silników sate|itowych, wymagających indywidua|nego
podejścia do ich projektowania' wykonania i badania' Mono$afia stanowi wartościową ijedyną
pub|ikacją na polskim rynku !łydawniczym, w której w sposób zwięzty, usystematyzowany i
całościowy przedstawiono konstrukcje' prac€ projektowe i badawczę satęlito[ych maszyn
\łyporowych.

Dorobek Habi|itanta pŹedstawiony w monografii dotycry opracowania nowych metod
projektowania i badania laboratoryjnego pornp isilników satelitowych. Zasadniczy cel mono8rafii
dotyczy trzech obszarów, które dotychczas nie były mane lub wystarczająco fidentyfikowane:

l. Metody projektowania i konstruowania satelitowych mechanizmów roboczych lI typu
\łrykorzystanych w konstrukcjach sate|ito\łych maszyn wyporowych (pompach i silnikach)'

2. Badanie maszyn sate|itowych zasilanych różnymi cieczami.
3. Analiza strat energetycznych występujących v'/ satelitowych maszynach wyporowych: si|nikach

typu SM i ponpach typu PSM.

l 0



walory poznawcze i uty|itame tej monogafii wynikają z duże8o doświadczenia projektowe8o
i badawczo.rozwojowego Habilitanta, uznane8o twórcy i sp€cja|isty w fakresie sate|itowych maszyl
w!?orowych. W trakcie swoich pmc badawczo-rorwojowych nad silnikami SM, HS (i HSK) oraz
pompami PsM Habi|itant wysunął hipotezę i ją udowodnił, że ,,skoro dało się zbudować maszynę
sate|itową w której obwodnica jest nieruchoma (obraca się p|aneta), to również da się zbudować
maszynę w}porową (zarówno pompę jak i silnik)' w której p|aneta jest nieruchoma a obraca się
obwodnica".

Habilitant przedstawił w monografii konsbukcji oraz metodykę projekowarria i badania
protoo?ów satelitowych maszyn wyporowych, tałich jak:
a) silnik satelilowy SM,
b) pompa satelitowa PSM,
c) satelitowy agregat pompowy SAl,
d) pompę agregatu SAP.

satelitowe masz}ny \ł7porow€ przystosowane są do różnych cieczy roboczych (oleje hydrauliczne,
oleje roślinne, niepalne ciecze hydrauliczne, woda)' opracowano od podstaw innowacyjny satelitowy
mechanizm robocfł' którego zęby mają zarys ewolwentowo.fukowy' w a|anych lozwiązaniach
mechanizmu satelitowego zarys zęba jest ewo|wentowy. w prezentowanym opracowaniu zęby mają
zaĄls ewolwentowy tylko w obszarze przyporu (w obsfarze współpracy z innym zębem). slopa zęba i
wierzchołekjest zbudowana z łuków. Dzięki temu uniknięto podcięcia i wzmocniono z4b u podstawy'
Zaprezentowano konstrukcja silnika SWK i agregatu sAP wyńmiających się odwróconą kinematyĘ
mechanizmu satelitowego, czy|i nieruchomym wimikiem i ruchomą (obrotową) obwodnicą. Jak doĘd
takie maszyny sate|itowe nie Ę aune, stanowią nowość a szcz€gółowy opis metody projektowania
jest pżedmiotem monografii. W znanych rozwiąza'iach pomp i silników satelito\łych obwodnicajest
nięruchoma natomiast obraca się planeta.
Agre8at SAP charakteryfuje się:

. specja|ną konsaukcją pompy satelitowej umieszczonej wewnątrz silnika elektrycmegol

. ewenfua|ny przeciek w agregacie nie dostaje się do wimika i srojana silnika elekĘczne8o' co
eliminuje zlvarcia w obwodzie e|ektycmyn i zapew1lia bezpieczeństwo pmcy;

. wizua|nie a8regat wygląda jak silnik e|ektrycany, czyli jest małogabar}'towy i lekki (masa
agegafu ni€ większa od masy si|nika e|ektrycmego) oraz nie posiada sprzęgła i innych
wirujących €lęmęntów zewnętmych; podnosi to bezpieczeństwo pfacy agfegatu i zd€cydowanię
ułatwiajego tmnspoń;

. bardzo łatwym i szybki montafem oraf demontażem pompy satelitowej w agrcgacie, bez
konieczności demontażu siinika elektrycznego.

Jest to urz4dzenie nowatorskie, niemane dotychczas w kaju i za granicą'
Monografia zŹwiera wie|e nowych i nowatorskich rozwiąz'ń, które przyczyriĘ sie do rozwoju

w)porowych Basryn satelitowych na skalę światow+ Ę to:
l ) konstrukcje pomp i si|ników hydraulicznych Ę/posażone w mechanizm satelito\ły II typu:

a) z obracającą się p|anetą pompa PsM i silnik sM (moduł zębów m€chanizmu sate|itowego
obydwu maszyn rn = 0,75mm);

b) z obracającą się obwodniĘ _ agre8at pompowy sAP (moduł zębów m=0,75mm) i silnik
swK (moduł zębów m: 1,5mm);

2) konstrukcja rozrządu w maszynach satelitowych z obracającą się obwodnicą;
3) prryrz4d do badania wysokociśnieniowych uszczelnień wału'

VI. PODSUMOWAME

Habilitant rozwijał swoje fainteresowania naukowe' r€a|izował place naukowo-badawcze oraz
spetniał zadania dydaktycme w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki (obecnie zespo,ł Hydrau|iki
i Pneumatyki) na wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, którego twórcą był prof. dr hab'
inż' Andrzej osiecki (prekursor polskiej hydrau|iki siłowej). Kontynuatofem działalności tej Katedry
był dr hab. ińż. AndrzPJ Ba|awender' który stworzy,ł zespctł badawczy hydrau|icmych maszyn
wyporowych (w tym pomp i silników sate|itowych). obecnie Habi|itant jest kierownikiem (liderem)
zespołu badawczego satelitowych maszyn wyporowych.



Po doktoracie Habilitant wykazał się znacznym dorobkiem naukowo.badawczym oraz istotną
aktvwnościa naukowa:

l) przedstawił dzieło opub|ikowan€ w całości, w postaci monografii
wyporowe. Podstawy projektowania i analiry strat energetycznych";

2) ma swoim dorobku zr€a|ifowane oryginalne osią9ięcie proj€kowę,
pat€ntowe i wdroźśniowę.

Habilitant jest twórcą orygina|nych rozwiPań:
> konstrukcji oraz metod projektowania i badania prctotypów satelitowych maszyn wyporo\,t,}ch:

silnika satelitowego SM; pompy satelitowej PSM; satelitowego agregatu pompowego SAP;
pompy agregatu SAP,

l konstrukcji dwóch zaworów dławiących suwakowych, w których nie ma przecieku w
pieńcieniowej szcżelinie utworzonej przef cy|indrycmy otwór w koĘusie i majdując} się w nim
suwak' w wyniku tego zawory te umoż|iwiają precyzyjną nastawę w niskim zak€sie natężenia
przepływu,

} konstrukcji re8u|atora przepły.wu, w którym zawór róż]nicowy zastąpiono zaworem stosunku
ciśni€ń, w ten sposób uzyskano nasta\Ay natęi€nia przepłylvu ci€czy niezależne od cjśnienia
wynika.jącego z obciązenia sjlnika'

Znaczący wkład osiągnięć Habilitanta w rozwój dyscyp|iny budowa i eksp]oatacji maszyn po|ega
na opracowaniu nowych oryginalnych konstrukcji' metod badania i identyfikacji elementów i układów
hydrau|icznych: sat€litowych maszyn }\yporowych (silników, pomp, agregatów) oraz zawofów
sterujących natężeniem przepł}'wu . natężeniowych (dławiących' regu|atora przepł}.wu)
Moma wyrómić następujące oryginalne osiągnięcia Habi|itanta:

osiągnięcia konstrukcyjne: ind}nvidualnę podejście do projektowania i }łykonania no\łych
rozwiązań konstrukcyjnych satelitowych maszyn roboczych lI typu. pomp typu sM i silników
satelitowych typu PsM oraz zaworów hydraulicunych;

- osiągnięcia projekowe: przedstawienie nowych metod ob|iczania rozrządu satelitowej maszyny
wyporowej' zaproponowanie nowych mod€Ii obliczania spadku ciśnienia w szcfeIinach płaskich'
zidentyfikowanie wspołczynników występujących w modelu tęoretycznym do obliczania strat
objętościowych w silniku i pompie, zidentyfikowanie współczynników występujących w modelu
teoretycznym do oblicrania momenly strat mechanicznych w silniku i pompie;

' osiągnięcia badawczo-rozwojowe: badanie eksperymentalne przecieków w szcfelinach rozrządu i
szcze|inach płaskich mechanizmu satelitowego; badanie zamian ciśnienia w komorze roboczej w
za|eżności od fazy rcfJzĄdu: badanie maszyn satelitowych zasi|anych róznymi cieczami (wodą'
olejem hydraulicznym); badanie tribologiczne róŹnych materiałów par kinematycznych
mechanizmu satelitowego przy zastosowaniu I emulsji HFA-E, wody, o|eju roślinnego i oleju
mineratnego; badanie parametrów uszczelnienia i trwałości uszczelnienia w przypadku silników
satelitowych zasilanych wodą.

HabiIitant ma znacz4cy udział we wdrożeniu patęntów ioryginalnych, innowacyjnych rozwiązań'
są ro:

l) dwa si|niki z obracającym się korpusem (silnik SWK-4/6-]'5 z mechanizmem satelito\łym typu
4/6 oraz sitnik swK-6/8-1'5 z męchanizmęm satelitowym typu 6/8) są na etapie wdrożenia w
firmię FAMA w Gniewię (potwierdzone pismem z 20ló roku)' Silniki są przedmiotem
europe.jskiego zgłosz€n ia patentowego EP l 5 003680 z dni^ 29.|2.20 | 5t.:

2) satelitowe mechanizmy roboczę zastosowane w silnikach typu SWK i objęte patent€m nr 2|8888
z dnia 29 .l | .2012r.1

3) rozrzqd maszyny satęlitowej zastosowany w silnikach typu swK i objęty doszeniem
patentowym nr P.403060 z dnia 07.03.2013r.;

4) cftery wie|kości silników sate|itowych typu sM (sM-0'4; sM-0'5; sM-0'6 i sM-0,7) wdrożone i
produkowane w firmie stosowanie Maszyn w Katowicach (potwierdzone oświadczęnięm firmy z
dnia l9.12'20]4r'). si|niki są sprzedawane w Po|sce i zagranicą m.in' w Czechach, Niemczech i
chinach. w okresie 2012-20l6 sprzedano prawie 2 tyś. si|ników;

pt',,sat€|itowe maszyny

konstrukcyjne, badawcze,
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5) cztery wielkości pomp satelitowych (PsM.0,4; PsM-0,5; PsM-0,6 i PsM-0'7). Nie jest mana
wi€|kość produkcji. Pompy są objęte patentami nr 21.7350 z dni.a |1.10.2010' 211363 z dnia
1 1.10.2010, 2167 M z dnia 07.06.20 l0;

ó) zawór dławiący nastzwny' patent : 2144.]2 z dnja 09.04.2010 wdrożony w firmie PRoJECT w
Lęborku (potwierdzone oświadczeniem firmy f dnia 07.01'15r.);

7) cztery si|niki sate|itowe qpu Hs (tzw. si|niki III g€neracji Hs-1'5-500. Hs.1,5-l000, Hs-2,5.
3200 i Hs-2'5.ó300) wdrożone w firmie FAMA w cniewie (potwierdzone oświadczeniem firmy
z dnia 09.4.2008r.).

Habi|it^nt przyczynił się w znacznym stopniu do rczwoju na skalę krajową i międrynarodową
e|ementów i układów hydlau|icznych stosowanych w budowie maszyn' tałichjak:

a) wciągarki i wciągniki dla p.zemysfu za.ówno wydobywczego jak i stocmiowego'
b) hydrauliczne narzędzia Ęcale zasilane niskoprocentową emulsją oleju w wodzie typu HFA-E lub

wodą, stosowale głównie w gómictwie, taki€jak: wieńafki, piły łańcuchowe, klucze udarowe,
c) gómicze stacje manewrowe,
d) hydrcmotoreduktory,
e) naPędy kółjezdnych maszyn robocrych,
f) kompaktowe agregaty hydraulicme z pompamj satelitowymi.

\1I. wNIosKI KoŃcowE

Dorob€k Habilitanta dra inż. Pawła Śliwińskiego przedstawiony do oceny, zawarty w Jego
monografii, publikacjach, pracach konstrukcyjnych, proj€kto*rych, badawczych i wdrozeniowych j€st
wyŚtłrczający tak pod względem ilościowym, jak ijakościo\łlm w stosunku do wymagań stawianym
kandydatom do stopnia naukowego doko.a habilitowanego w dziedzinie nauk technicmych,
dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

w związku z tym uwaźam, że, dotychcfasowe osiągnięcią dorobek iaktywność naukowo-
badawcza Habilitanta dra inż' Pawła sliwińskiego oraz Jego patenty i wdrożenia przemysłowe, a także
realizacje projeków badawczo-lozwojowych oraf akł'wnośó organizacyjna i dydaktyczna całkowicie
śp€łniają wymagania stawisne oŚobom ubiegającym się o Śtopień doktora hsbilitowanego w
Ustąwie o stopniach aukowych i tltule naukowym oraz o stop|'ićtch 11aukowych i ,Ąule v zakresie
szluki z dnia 14 marca 2003 r. (wraz z późnięjsryrni zmianami) oraz kr}t€ria oceny osiągnięć osoby
ubiegającej się o nadanie stopnia dokora habi|itowanego, okreśIonych w Rozporz4dzeniu MNisw z
dnia l wżeśnia 20] I r. u] spfawie kryteriów oceny osiqgnięć osoby ubiegajqcej si? o nadanie stopnia
doktora habilitowanego oraz Rozporządzeniu MNisw dnia 30 pazdziemika 20|5r. w spfav,ie
szczegóło\łego trybu i waru kó.|, przep|owadzania cz}nności w pfzewodzie do]śtorskim' w
postępowaniu habilitacyjnym ofcu |1, postępowaniu o nada ie t}tułu profesora.
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