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RECENZJA I OCENA

całoksaałfu dorobku naukowego

dr' inz' Pawła Ś|iwińskie8o

w postępowaniu o nadanie stopnia naŃowego doktora habi|itowanego

Podstawa formalna oDracowania rcccnzii: pismo o sygMfurze BcK-vl.L-7693/ló centr.lnej Komisji
do spraw stopni i T}tulów z dnia 4liŚopada 2016 o powołaniu komisji habilitacyjncj oraz pismo
pana Dziekana wydziatu Mechanicmego Po|itechniki Gdaliskicj z dnia 16'|l'20|6 zlecające
opracouanie reccnzji.

l. Charakterystyka zawodowa Habilitanta

Pan dr inż' Paweł Śliwiński uzyska,ł t}tuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Gdańskiej w.oku 2000. Jego praca dyp|omowa dotycząca projektu insta|acji
pneumatycznej spręźarkowni została uhonorowana wyróżnieniem' Na|eźy w tym miejscu
wspomnieć, że Habilitant jest absolw€ntem technikum o profilu samochodowym, a Jego
uczestnictwo w fina|e XXI olimpiady wiedzy technicznej umożIiwiło Mu studia na dowolnej
uczelni technicznej' W okresie 2000-200l pracował jako konstruktor w gdańskiej firmie
sęcespol' w roku 200l rozpoczął swoją działalność naukową jako asystęnt (w niepe,łnym
wymiarze godzin) i równocześnie rozpoczął studia doktoranckie ''Nowoczesn€ Tęchnologie
i Konwersja Energii", prowadzone w macierzystej uczelni.

Stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn Habilitant
uzyskał w roku 200ó na podstawie uchwaĘ Rady Wydziafu Mechaniczn€go Polit€chniki
Gdanskiej, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej zatyułowanej ,torównanie
zjawisk w hydraulicznych si|nikach satelitowych zasilanych emu|sją wodno-olejową lub
olejem".

w |atach 2006-2015 pan dr Śliwiński pracował w macierzystej jednostce na stanowisku
adiunktą a od roku 2015 do na stanowisku starszego wykładowcy. W roku 2016 został
wybrany na stanowisko Prodziekana d's' Innowacji i organizacji Dydaktyki na kadencję
20t6-2020.

Wano nadmienić, żę Habilitant ukończył w Wyższej Szkole Finansów i zarządzan|a
w Warszawie szkolenie,'Ir4enedżer projektów badawczych''' uzysl.-ując odpowiedni
certyfikat.



2. ocen& glównego osiągnięcia nrukowego Habi|itłnta

Jako formę prefentacji swojego głównego osiągnięcia naukowego (zgodnię z ustawą z dnia
14 ma'ca 2003 o stopniach naukowych itytule naukowym) p' dr S|iwiński wybrał klasyczną
rozprawę habi|itacyjną (monografię), zatytułowaną ,,satelitowe maszyny wyporowe'
Podstawy projeltowania i analiza strat energetycznych". Po przeprowadzeniu formalnej
analizy treści rozprawy ten wybór uważam za w pełni uzasadniony' Rozprawa |iczy sobie az
290 stron' a ze względu na bogactwo zawańego mateńafu' jego pub|ikacja w formie ciągu
ańykułów nie by,laby mozliwa bez szkody d|a komp|ementamości mateńafu' Dotyczy to
zwłaszcza czasopism o zasięgu międzynarodowym'

Drugim elementem wŚkazanym przez dr' Ś|iwinskiego a tworzącym Jego głowne osiągnięcie
naukowe są oryginalne osiągnięcia projektowe i konstrukcyjne, wyszczególnione
w podrozdziale 5'2 autorcferatu. zoŚaną one omówione na końcu niniejszego punktu
recenzji.

Ocena formalna rozprawy habilitacvinej

Bardzo obszerna rozprawa liczy sobie 290 st.on i jest podzie|ona na 2l rozdziałów plus
wykaz piśmiennictwa' szata gmficzna rozprawy zadowalającĄ a struktura podziafu treści _
logiczna' Autor wykazał się umiejętnością jasn€go formułowania myś|i oceniana rozprawa
nosi wszelkie cechy monografii: przede wszystkim monotematyczność, stanowiąc w 8runcie
rzeczy zapis calej szeroko rozumianej techniki hydraulicznych maszyn satelitowych.

Ocena meMorvczna rozprawy habilitacyjnei

W rozdziale czwartym pracy (str' 28-29) sformu,łowano jej cel i omówiono zakres'
Po!1slq-_o\|vm celem rozDr@łv jesl oDrącowa ie meloLlv l2!!!iśŁ!!2!!!!]!4i!]!!tróL-
sale litąrnvch.

Autor podzielił całość zagadnień składających się na metodę projektowania na tfzy spójnę
obszary zagadnień:

l' właściwe metody projektowania i zasady konstruowania maszyr zawierających
satelitowy mechanizm roboczy oraz metodykę ich badań eksperymentalnych'

2' An|iza wpływu rodzaju cieczy roboczej na zjawiska (lzyczne zachodzące
w maszynach satelitowych.

3. Identyfikacja żódę,ł strat zachodz4cych w wytlranych maszynach satelitowych: silniku
SM oraz pompie PsM oraz opracowanie modeli matematycznych opisujących straty
energii w tych maszynach.

Należy podkreślić, że Autor ogIanicza zakres badań do maszyn satelitowych tzw' II typu

Pierwwy obszar obejmuje opis kinematyki mechanizmu satelitowego ll typu, opis nowych
konstrukcji pomp i silników hydraulicznych, metodę konstruowa.ia zespołu kompensacji
|uzów osiowych satelitów i planety oraz rozrządu' Ponadto zawiera opracowanie nowych
metod badań ęksperymentalnych pomp i si|ników satelitowych' w zakfesie uszczelnień,
toaządu orv oporów hydraulicznych w kanałach wewnętrznych. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza opracowanie zależności matematycznych' które pozwalają na teoretyczne zbadanie
podstawowych cech mechanizmu sate|itowego, takich jak: prz€biegi momenfu teoretycznego,
wydajności (lub chłonności) teoretycznej' prędkości |iniowe satelity' prędkości kątowej
i innych.

obszar drugi dotyczy zagadnień wprływu cieczy roboczej na pracę maszyn sate|itowych'
celem tych badań było znalezienie najbardziej efektywnego uvczelnienia wafu' pracującego



w zakesie wYsokich ciśnień onz smźrowanego cieczą o słabych własnościach smarnych _
wtym przypadku wodą' Dość szeroki plan badań zak,ładał różne ciecze robocze: olej
minerainy' emulsję oleje roś|inne iwodę' ten program badań jest fgodny z aktua|nymi
tendencjami w dziedzinie hydrauliki, gdzie poszukiwane są płyny mało szkodliwe d|a
środowiska ale równocześnię spełniające szereg wymagań w,łaściwych siinie obciążonym
wspołczesnym maszynom hydraulicznym. W punkcie 14.6 rozprawy zamieszczono analizę
mechanizmu f|zyczne9o powŚawania przecieków w szczęlinach płaskich i w rotzqdzie a
w następnym wyniki weryfikacji działania kompensacji |uzów osiowych' Tę częśó
monograIii uwaźla|n za szczególnie ważną a zarnleszazone w niej wnioski mogą zna]reźó
zastosowanie również w gazowych maszynach roboczych.
Trzeci obszar zagadnień jest najblizszy ,,klasycznej'' działa|ności naukowej w dziedzinie
techniki' Pan Sliwiński przeprowadził vęreg eksperymęntów dotyczących strat' zalówno
w pompie jak i si|niku. Eksperymenty te przeprowadzono w oparciu o przemyślaną
metodyką a ich wyniki na1eży uznać za wiarygodne' Habi|itant wykazał się umiejętnością
p|anowania i realizacji trudnego z natury eksperymentu' Pewnym mankament€m tej części
pracy jest brak ana|izy niepewności pomiarowych.

Najs,łabszym elementem rozprawy jest niewątpliwie puŃt l5.4' dotyczący wer}frkacji
numerycznej strat ciśnienia w kanałach pompy oraz si|nika Habilitant opiera się ca.łkowicie
na wynikach obliczeń przeprowadzanych w ramach prac dyplomowych' nię ustrzegając się
przy tym poważnych błędów' Nie wiadomo jest, jakim kodem posługiwano się w trakcie
obliczeń, a warunki brzegowę zostały sformułowane niejasno. Nie podano przy tym wielkości
siatki ob|iczeniowej ani też kry'terium wyboru mode|u furbulencji (zasosowano model SST).
Całkowicie niezrozumiałe jest stwierdzeni€ ''na wszystkich ścianach zewnętrznych'''
zdefiniowano warstwę p.zyścięnną o różnej grubości zalezności od rozmiaru kanału''. Czy ma
to oznaazać, że gfubość warstwy przyściennej założono a pńoń?

wysoce wątpliwa jest sama koncepcja obliczeń, polegająca na unieruchomieniu całego
mechanizmu sate|itowego i ustawieniu naprzeci\ł siebie otworów zasysających i wylotowych.
Wspo,łczesne kody CFD umoż|iwiają przecież obticzenia przepły$u w przypadku e|ementów
nieruchomych i ruchomych (np' procedura ,,fl-ozen ro|ol,, ' stosowana powszechnię
w obliczeniach maszyn przeflyrvowych). Na usprawiedliwienie Autora należy powiedziec' że
przeprowadzenie kompletnych obliczeń CFD maszyny satelitowej by'łoby materiałem dla
osobnej rozprawy habilitacyjnej.

ostatęcznie róŹnice pomiędzy wynikami obliczeń numerycznych a eksperymentem wynoszą
ok. 30yo (patrf strona l88), co nię jest wcale złym wynikiem, biorąc pod uwagę przyjęte
uproszczenla.

Pewne zastrzeżenia budzić moze wykaz piśmiennictwa przedmiotu ('titeratura'')' obejmuje
on I,I3 pozycje, spośród których jedyrie 28 jest pub|ikacjarni autońw zagranicznych, a i tak
w pewnej części pubIikacje te dotyczą w,łasności pĄnów hydrau|icznych' Takie
potraktowalie ogromn€go p.zecięż dorobku światowego piśmiennictwa dotycząoego maszyn
hydraulicznych jest trochę rozczarowujące' biorąc pod uwagę ogromne doświadczenie
zawodowe Habilitanta.

ostatecznie stwierdzam' że rozprawa habilitacyjna p' dr. Śliwińskiego jest dziełem
wartościo'vym, stanowi ona w praktyce kompletny zbiór wiedzy w zakresie satelito\,Vych
maszyn \,vypolowych i stanowi dowód twórczej dzia,łalności i umiejętności Autora.



orvginalne osiaqniecia p!qi9k!a]łąLLa!g!4!keYi!€

wykorzystując własną metodo|ogię projektowania mechanizmu satelitowego ll.go typu
Habilitant zaprojektował:

a) silnik satelitowy o symbolu SM (wdrożony do produkcji,1
b) Pompę satelitową o symbolu PSM
c) sat€litowy agregat pompowy SAP oraz pompę t€go agregat|Ą w której napędzana jest

obwodnica mechanizmu satelitowego (jest to orygina|ny pomysł Habilitanta!)
d) silnik satelitowy swK, w którym w ruch obrotowy wprawiane są obwodnica oraf

korpus silnika, przy nieruchomym wale
e) Projekty prototypów si|nikó.iv satelitowych o trzech różnych modułach zębów

Innymi oryginalnymi konstrukcjami p Sliwińskiego (niezwiązanymi bezpośrednio
z opisanymi powyżęj maszynami a w związku z tym nie opisanymi w monografii) są:
ręgulatof przepływu (nagrodzony srebrnym medalem)' stanowisko do badań pomp i silników
hydraulicznych' oraz projelty zaworów dławiących (wdrożenie w firmie PRoJECT Sp'
z o.o).

Ponadto Habilitant jest wspołautorem projektu mechanizmu satelitowego trzeciego typu,
objętego patentem nr 21 8888 (właścicielem patentu jest Po|itechnika Gdańska)' Firma
FAMA z Gniewa zamierza zakupić licencję na ten mechanizm satelitowy' a w związku z tym
metoda projeklowania tego mechanizmu nie może być obecnie opub|jkowana'

3. ocena istotnej działa|ności naukowej habi|itanta

Dorobek publikacyinv

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyżsfego z dnia 1 września 201l definiuje
w obszarze nauk technicznych krytęria w zakesie osiągnięć naukowo-badarłczych habilitanta
_ w obszarze publikacji' te znajdujące się w bazie Journal citation Repońs (JCR). Łącznie
trzy pracę p. dr' Pawła sliwińskiego zostdy opub|ikowane w czasopismach z listy JcĘ a ich
sumaryczny impąct ląctor wynosi lF:2'l2' Ponadto dwa artykuty w czasopismach JcR
oczekują na publikację (s4 one obecnie w fazie recenzji) W bazie Web of Science figurują
trzy pub|ikacje, które nie by,ły jak dotąd crowane (stan na koniec listopada 2016).
W zr,viązku z tym indeks Hirscha wynosi zero'

Ba.rdzo korzystnie przedstawia się natomiast dorobek p dr' S|iwińskiego w zakres|e autorstwa
i współautofstwa monografii Jest on autoremjednego i wspołautorem dwóch recenzowanych
rozdziałów w monografii o zasięgu międzynarodowym oraz autorem czterech rozdziałów
i wspołautorem jednego w monografiach o zasięgu kĄowyn'

Pan Śliwiński jest autorem bądź współautorem siedmiu publikacji w czasopismacb
.ecęnzowanych o zasięgu międzynarodowym' a jego udżał jako wspołautora waha się od 30
do ó07o' Jest autorem |ub wspołautorem czternastu pub|ikacji w czasopismach
recenzowanych o zasięgu krajowym. (dwa aftykuły zostĄ poladto przyjęte do publikacji)'
warto w tym miejscu nadmienić, że dorobek publikacyjny Habi|itanta przed uzyskaniem
t1'tułu doltora nauk technicznych obejmuje piętnaście pozycji' w tym część w jęfykach
obcych.

Patentv

Miarą akt}.wności naukowo-technicznej Habilitanta jest liczba uzyskanych patentów lo
kajowych' w tym 3 _ samodzie|nie onz |ięzba zgłoszeń patentowych 3 kajowe, w tym
jedno samodzie|nie oraz jedno zp)oszenie europejskie. Jest to dorobek imponujący, na uwagę
zasł]ugoją a,,]łaszcza patenty uzyskane samodzięlnią co jest obecnie ze względu na



kolektywny systęm prący coraz rzadszym zjawiskiem' Ponadto Habilitantjest wspołautorem
krajowego wzoru uąltkowego'

Działa|nośó p' Ś|iwińskiego na niwie przedsięwzięć innowacyjnych została uhonorowana
licznymi meda|ami i dyplomami (szczegółowy wykaz na stronach 24.25 Autoreferatu)'

Udział w konferenciach

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych p Śli*i'isti wygłosił 13
referatów (publikacje recenzowane), zamieszczonych w mate.iałach konferencyjnych
o zasięgu międzynarodowym' spośród nich 5 jest samodzie|nymi' a udział Habilitanta
w pozostałych wynosi od 20 do 6oyo. op.ócz tego mamy dwa samodzielne referaty
pub|ikacje recenzowale w mateńałach konferencyjnych o zasięgu krajowym' wszystkie te
referaty dotyczą tematyki wyporowych maszyn hydraulicznych.

Udział w orojektach badawczych

Habilitant pełnił w |atach 2007-2015 funkcje kierownika projektu igłównego wykonawcy
(w trzech projektach) oraz wykonawcy w dwu pĄektach' Projekty badawcze były
finąnsowane przez NCBiĘ Program operacyjny lnnowacyjna Gospodarką MNiszw oraz
przez przedsiębiorstwa: FAMA Gniew' Eaton Track components, Stosowanie Maszyn
z Katowic' Na specjalną uwagę zasługuje finansowanie trzech poważnych projektów przez
przemys,ł w ramach bezpośrednich umów. W powyższych projektach udział Habilitanta
wynosił od 20 do 707o'

Pozostałe obszarv aktywności naukowei. dvdałtycznei oraz w zaloesie oooularyzacji nauki

Pan dr Śliwiński ma w swoim piętnastoletnim dorobku dydaktycznym wykłady, ćwiczenia
laboratoryjne' prace przejściowe jak i prace dyplomowe' Liczba tych ostatnich 45 jest
doprawdy imponująca' Do wszystkich prowadzonych wykładów Habilitant opracował
autorskie materiĄ w postaci prezentacji Power Point. Można przyjąć' że kazda taka
prezentacja odpowiada klasycznęmu skfyptowi'

Ale Habilitant uczestnicfy również \'r' drugiej wspołczesnej formie dydaktyki jest nią
dydaktyka zewnętrzna w postaci szko|eń realizowanych dla przemysłu'

W dziedzinie rozwoju młodej kadry p ŚIiwiński jest promotorem pomocniczym w owu
przewodach doktorskich' został ponadto powołany na ekspena NCBi\ recenzował anykuły
w czasopismach branżowych oraz na międzynarodowej konferencji cYLINDER 20l5.

4. Podsumowanie

Jak stwierdziłem już w punkcie trzecim, od strony formalnej (tzn' zgodnie z Rozporządzenien|
Mi,lista Nańi i Szkoh,iclva Wyższego z dnia l września 20ll)' dorobek publikacyjny
Habi|itanta prezenfuje się dosc skomnie Ale na podstawię dfugoletniej wspołpracy
z przemys,łem musfę tutaj powiedzieć, ze przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wvystkim
obecny stan techniczny' organizacyjny i finansowy polskiego przemysłu' Naturalnymi
odbiorcami prac p. Sliwińskiego jest przecież pżemysł okrętowy' budowy maszyn roboczych
oraz gómictwo' których kondycja nie jest naj|epsza' w odróżnieniu od firm zachodnich
i da|ekowschodnich, od polskich pracowników nauki rodzime firmy żadaja rozwiązvwania
zadań w sDosób komDlementarn:/, z uwagi na słabość własnyęh rcsearch centers' Pracownicy
ucze|ni zachodnich zajmują się na ogoł jedynie fragmentami zagadnień' ulepszeniami
i opracowywaniem algorytmów bądź pracą na poziomie koncepcji

stąd t€ż możliwości publikacyjne Habilitanta pozostają dość ognniczone' Ponadto b|iska
wspołpraca z komercyjną firmą niesie z sobą zawsze ograniczenia publikacyjne, co jest
zrozumia,łe ze względu na wa|kę konkurencyjną Naleł tęz wspomnieć o po|ityce naukowej



izjawisku monopolizacji informacji n8ukowej stosowanej przez wydawńctwa o zasięgu
światowym, nie mówiąc o krrywdzących rec€nzj8ch i przejawach lekceważenią
znamiennych wielu świato\łYm instytucjom naukowyn oraz wielu naukowyn ,'MP om''.

Lecz ten skomny formalnie dorobek pub|ikacyjny jest w pełni kompensowany prz€z
rzeczywiste osiągnięcia naukowo-techniczne w post8ci wdroŹeń oraz licznych patentów.

Rozprawę habilitacyjną p' dr. ŚIiwińskiego oceniam wysoko, jako podsumowanie wiedzy
w pewnej dość hermetycznej dziedzinie techniĘ jaką są maszyny sate|itowe' Moje opisane
wcześniej zastrzeżenia nie umniejszają jej wańości- Bardzo pozytywńe oceniam również
pozostałe aspeldy dfiałalności naukowej i organizacinej Habilitąnta'

wDiosek końcowy

Ns podś8wię przeprowadzonej oc€ny osiqgnięcia naukowego oraz całokształtu istotnej
działalności naukowej dr. inż' Pawła s|iwińskiego stwieldzam, że spełnione zostały
wymagania zarłatte w Us,ąwie o stopniach na]ka1,ych i lyttłle Wukowlm orąz o s,opniąch
i lyrrle v zalcesie szluki z dnia 14 marca 2003 (ze zmianami wprowadzonymi Ustawq z dnia
18 marca 2011).

w orocedurze ubieqania sie o nadanie stoD4_ia doktora habilitowanes nauk
technicznych w dvscvplinie Budowa i Eksploatacia Maszvn.
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