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I. PODSTAWOWE

IMORMACJf,

O HABILITAI\'CIE

Habi|itarltjest abso|went€ m(2000) wydziału M€ c hanicmego Politechnikicdańskiej i studiów
doldoranckich (2006) w z.lcesie ,,NowoczesneTechnologie i Konwersja Energii" przy Wydziale
MechanicatymPo|itechnikiGdaóskiej.
Dokor nauk technicznychw dyscyp|iniebudowa ieksploatacja maszyn,sp€ c jalnościnapędy i
sterowaniehydmu|iczne.w 2006 r' obrcniłz wyróź.nieniempracędoktorskąpt. ,,Porównaniezjawisk
w hydraulicznychsilnikachsatelitowychzlsi|anychemu|sjąwodno-olejową
lub olejem''na wydziale
MechanicmymPolitechnikiGdańskiej.
obecniejestzatrudnionyna stanowiskustarsze8o
wykładowcy
w KatedrzeMechanikii Mechatroniki
(zespo,ł
Hydraulikii Pneumatyki)
na wydzia|eMechanicmymPo|itechnikiGdanskiejw Gdańsku.
W obecnej kadencję20lG2020 pełnifunkcję Prodziekanad.s. Innowacji i orgarrizacji Dydaktyki na
wydziaIeMechanicanym
PoIitechnikiGdańskiej.
odbył kurs pedagogiczly na Polite-chnice Gdańskiej oraz szko|€nie ,,Menadżer pro.jektów
badawczych,'wwyższejszkole Finansówi zarządz.niaw w.rszawie, a takżrszko|eniew zakresie
projektamibadawczo-rozwojowymi,
komp€ t encji m€ n adżerskichw zarządzaniu
m€ t odyki zarządzania
projektami PRlNcE 2 Foundation oraz współpracyz bimesem. w wyniku tego uuyskałprestiżowy
cerryfikatPRINCE 2 (PRojectsIN ControlledEnvironment).

u.l. ztrsTAwIENIEosĘGNIĘc NAUKowG'BADAwczYcH HABILITAI\TA

Na podstawi€Rozporządzenia
MNisw z dnial wrz€ ś nia
20l1 r. w sprawiekry.teriów
ocenyosiągnięć
osoby
ubiegając€się
j o nadaniestopniadoktorahabilitowan€ gwedfug
o
oc€ n y w zakesie osiągnięć
s 3' Kr},teria
naukowo.badawczych
habilitanta'
ust.4) w obsfarfenaukt€ c hniczny€ h :
a) autofstwolub wspo,łautorstwo
pub|ikacjinaukowychw czasopismachznajdującychsię w bazie
JoumalCitationReports(JCR),
Opublikowane:
Ai. Śliwiński P': The basicsofd€ s ign and exp€ r imentaltestsof the commutationunit ofa hydrau|ic
satellitemotor.ArchivesofCivil andMechanicalEngineering,
vol. 16,iss.4 (2016),s. 634-644.
A2. Śliwiński P.: F|ow of liquid in flat gaps of th€ sate|litęmotor working mechanism.Polish
MaritimęResearch,vo|.21' nr2 (82)(20l4)' 5. 50.5?.
W recenzji:
Al. Ś|iwiński P.: The influenceof waterand minemloil on volumetriclossesin hydmulicmotor'
Joumalof Engine€ r ing Research(IssN| 2307-l877).
A2. Sliwiński P': The influenceofwatel and mineraloilonthemechanicallossesin a hvdraulic
motor.ChineseJoumalof MechanicalEngineering(ISSN: 1000-9345).
b) autorstwo zrea|izowanegooryginalnego osią8nięcia projektowego,konstrukry.jnegolub
tęchnologicznego'
Habilitantjest autoremaealizowanychoryginalnychosiągnięćprojektowychi konstrukcyjnychw
zakręsiesatelitowych
maszynwyporowych:
l' opracowaniametodprojekowaniai wykonanieprojektusatelitowego
mechanizmuroboczęgo'
2' opracowaniakonstrukcjisi|nikasat€ I itowegosM, pompysate|itowej
PsM, agregatupompowego
SAP i pompy agregatuSAP.
3. opracowaniakonstrukcjiprzyrz4dudo badania\,rysokociśnieniowych
uszczelnieńruchu
obrotowego.
4' opracowaniakonstrukcjidwóch silników sWK z obmcającym
się korpusem'
Habilitantjest autoremzrea|izowanych
oryginalnychosiągnięćprojektołychi konstrukcyjnych\,v
zakresiezaworówhydraulicznych:
] . Zaworówdławiących
suwakowychd|amĄch natężeń
pŹepływów'
2' Regulatoraprzeptywu,
w którymzawór różnicowyzastąpiłem
zaworemstosunkuciśnien'
Habilitantprowadziłprace badawczo-ozwojowedwóch silników sate|itowychtypu Hs i dwóch
silników satelitowrych
typu i HsK (o ńżnychobjętościach
roboczych)Habilitantrozbudował
stanowiskobadaczepomp i si|nikówhydraulicmycho dodatkoweprzyŹądy
pomiarowe.
c) udfie|onepatent}rniędZynarodotle
Iubkfajo$e,
Habilitantjestwspółtwórcą1 zgłoszenia
patentuęuropejskiego
(rokzgłosfenia):
]. No. 5003ó80.4/EP
|5003680na w}na|azekpt.Hyd|aulicPosiliveDisplacement
Mclchine(20|5)'
Habilitantjesttwórcą3 pat€ n tów kEjowych (rokogłoszenia
przyznania):
). PL219147B1 na wynalazek pt. Układ do kompensacji luzów osio1/,ychw łrydraulicznej
vteli@wej maszyniewyporowejQll 6).
2' PL 2|44,72B1na wyna|azekpt' Ząwór dłay,iqc,naśtawny
(2013).
3' PL2|447281 na wnalazek pt.zawó| dławiqcynastawny(2013).

HabiIilantj€ s t wspolt\łórcą
8 patentówkrajo\łych
(rok o8łoszenia
przyfnania):
|. PL222.6|1B1 na wj/nalazek pt' Sposób doboru uszczelnie.ńdo walu obrotołłego
zwltlszcza
' !!:c.9!e! 9rąz u|zsdzeniedo realizacji tego sposobu(2016).
2. P^L^
2lE888B I na wynalazek pt.Sateiitowynichanizm robocry hydraulicznej maszynyvyporowel

(201s).

3. PL2169998l na.w}rą|aząk
pt.Agegąl ponpowy(2014)'
4- PL 216'70481na wynalazek pt.pornpa sateliaowa(2014).
5. PL2l73508f nd w},nalazekpt.Kan;b doptywowi i odplywone w pt lach bocznych
satelitowego
mechonizmyroboczegonatzyny u,yporowejl21l 4).
6' PL 2.|73.638|nawyna|azek pt.Końaly doptywonźi oal,łllłowew pb,tach bocznychsatelitowe|o
.
mechanbmyruboczego,^,yny.ypo,o.Żi 120|4.1.'
7. PL21452281 nawynalarck pt.przeaadnia planetarna (2013,).
Habi|itantjesttwórcą l zgłoszeniapatentowego(rok zgłoszenia):
| ' P'408334na łyna|azekpt.Requtą|of
ptzep,vu Qols,1.
Habilitant iest współtwórcą2 zg,łoszeń
patentowychkrajowych (rok zgłosz€nia):
] ' P.403060na-$ynalazek pt.Pbnową mas4ma vypo,oia , iateliio.yn mćchanizmemroboczym
o
odwf óconej kinemotyce(2013\,
2. P.405732 na ww''|arok pt.Pt'?,ou,a masz,na wworou,a z saleli|owm mechą,|izmem
roboczymo
odwróconej kinenatyce (20|3).
Habi|itantjest
współtwórcą| zgłoszenia
wzoruuą4kowego(rokzgłoszenia):
|. UP w.l24ó83 wńr !4&o\\y pt' Korpus hydraulinej nńzyny wypołowej(2o|5).
wdrożnia Datentów:
I' Rozwiązanie konsaukcyjne zaworu dławiącegowedfu8 patentu PL 2|441381
z^st^ło
zastosowanew ukladzie sterowaniazagęszcz.tki gn'nfu
ryp' Zós-6o w firmie PRoJECT sp. z
o.o' w Lębo.ku(20|0).
2. Rozwiąz.niakonstrukcyjne
satelitowego
mechanizmurobocze8owedłu8patentuPL 2188868l
zastosowano
w silnikachsatelitowych
firmy FAMA Gniew.
d) wynalafki. wzory.użylkowe pżemysłowe.które uzyskałyochronęizostały wyst'w|one
na
-i
m|ęd4/narodowych
|ubkrajowychwystawachIubtsrgach,
satelitowyagle8atpompowysAP ,,SŁoŃ- chronionypatentamiPL21699981i PL2 |
88888l był
wystawranyna taigach:
l. Th€ Be|gianandIntemationa|
Tńde Fair for Techno|ogical
Innovation'Brussels20t4.
2. concoursLćpine[,elntemationaldesInventions'
Pari;2ol5.
]. Talgi TechniconInnowacje. lo Tar8iTechnikiPPemyslowejNauki i |nnowacii.
Gdańsk20l4'
4. MlędzynarodoweTargi Poznńskie. lnnowacje- Technologie. N4aszynyP;|ską
Nauka d|a
Przemysfu,Poznań20t4'
silniki sate|itowe
PsM chfonionypatentem
PL 2l ó7048 l byływystawianyna largach:
l. Międzynamdowa specjalistycma wystawa w Nowot<uznieciu," nosji, zo l ol
2' V.l||
Tar8ów Hydrau|iki'Pneumatyłi,Sterowaniai Napedów HPs 2olo,
'M'iedzynarodorłych
MTK Karowice
20l0
J. TargówTechnicontnnowacje-ó TargiTechnikiPrzemysło*ej
\auki i lnnowacii'Gdańsk20|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]atorprzeptJ'rłu
objętyzgłoszeniem
patentowym
P.40E334byłwystawianyna larqacn:
l' M|ęd7ynarodowym
salonie wyna|afkórłi Innowacyjnych
Techno|ogii..Archińedes'Moskwa
2015.

II.2.ocENA osĘGNĘc NAI]KowGBADAwczYcH

IIABIL|TANTA

Habilitantw swoim dorobkunaukowymma 2 autorskiemaczącepublikacje,majdującesię w
bazie Jouma|citation Repońs (JcR)' ko|ejne2 są w recenfji. Ale za to Habi|itantwykazałsię
fnacfą.ymi osiągnięciaminaukowo.badawczymiw zatresie orygina|nych rozwiązĄi projektowych i
konstrukcyjnych dotycz4cych: satelitowych maszyn wyporowych - silnika SM, pompy PSM i
aglegatupompowe8osAP oraz no\ł}chzawofów hydraulicatych ' zaworów dławiącychd|a małych
natężeńprzepb,wui regulatoraprzep\Tr'uz zaworemstosunkuciśnień.
Habi|itant ma tĄkże znaczące i orygina|ne osiągnięcia w ?akresie własnościinte|ektualnej.
ponieważjest wsŃłtwórcą l patentuza8ranicmego,twórcą 3 patentów krajowych' wsŃłtwórcą 8
patentów kajowych' twófcą l zgłoszeniapatentowegokmjowego' wspóltwórcą 2 zgłoszeńpatentów
krajowych i I zgłoszeniawzoru uż}tkowego'Jego patenty ma|Lzły prakty.me zastosowanie przy
wdra]iŹniuprodukcjisatelitowychmaszynwyporowych(si|ników sM) i zaworów hydraulicznych
(zaworów dławiących i regulatora przepłyvu). wyroby t€ byĘ także prez€ntowane na
międz}narodowychi krajowychtar8achbranżowych,gdzie wskały znaczĄcew:}Yóźnienla.
w związku z tym uważam,że Habilitant spelni' kryteńa oceny w zakesie osią8nięó naukowobadawcrychprzy ubieganiusięo nadaniestopniadoktorahabilitowanego.
HABILITANTA
Itr.1. ZESTAWIEME DOROBKU NAUKOWGBADAWCZEGO
MNisw z dnia l wfześnia
20l l r' w sprawiekryteriówmeny osiągnięćosoby
Na podstawieRozporzłdzenia.
zsstosowanyzostałwedfu8$ 4. Kr},teńaoceny w
ubiegającejsię o nadaniestopniadokom habi|itowanego
wewsfrystkich
zalgesieosiągnięć
naukowo.badawczych
habi|itanta
obszamchwiedzyobejmują:
l) autorstwolub wspołautorstwo
monografii,pub|ikacjinaukowychw czasopismach
międzynarodowychlub kajowych innych niżznajdującesię w bazachlub na liście'o ktorych mowa
w g 3, dla danegoobszlruwiedzy;
>
>
>

>

Habilitant jest autorem 1 rozdzia|u i wspołautorem2 rczlzi,|óv w monografiach w jęryku
angielskim' o zasięgu międzynarodowym:
3 - Deve|opmentin Mechanica| Engineering'
PoIitechn
ika cdańska.
}łabilitantjest autorem 4 rozdzirlów i wspołautorcm1 rozdzieIu w monografiach w ję7łku
po|skim,o zasięgukrajowym:5 - Bib|iotekacylinder,KoMAG, Gliwice.
Habilitant jest autorem 4 ertykulów i wsŃłautorem 4 rrtykulów pokonferencyjnych w
3 . Hydrau|ikaa Pneumatika,
czasopismach
wjęzyktrangielskim,o zasię8umiędrynarodowym:
2 - MachinesTęchnologies
Materia|s,l . solid stat€ Phenomena,| - Key EngineeringMateria|s:
Fundarnentals
ofMachine Design,I - Advancesin Materialsscience(listaB MNisw).
jest
Habilitant
autorem 12 artykulów i współautorem2 rrtykułów w czAsopismachw języku
po|skim,ozasięgukrajowym(lislaBMNisw):7-HydraulikaiPneumatyka'4-Napędyi
sterowanie,| - MechaniĘ l - Tribologia,| . MaszynyGómicze.

2) autorstwo|ubwspo,łauto.stwo
odpowiedniodla danegoobsza.u:opracowańzbiorowych, katalo8ów
prac
zbiońw' dokumentacji badawczych'ekspertyz;
Habilitantjest współautorem2 dokum€ntacji i sprawozdańz projektów badawczych:
I pt.,Nowe opracowania
hydraulicmychmaszyn
L Projektnr LIDER/35/10211-ZII0NCNIW20I
sate|itowychdo napędówz cieczami ekologicznymi ońz cieczami niepalnymi''.
pt' -Badaniarozwojowehydraulicmychsilnikó\ł
2. GrantMNiI (NcBiR) nr 0510/R,/T02.2007/03
satelitowycho matychobjętościach
roboczychz'silanych wodą emulsjąi o|ejem'.'
Habilitant jest autorem 3 i wspołautorem5 raportów badawcrych z badania satelitowych maszyn
wyporowychorar autorem2 opinii: na zleceniefirmy ZHS HydromechSp. z o.o. w Lublewie do
patentowego
zgłoszenia
i nazleceniefirmy stosowanieMaszyni Po|itechnikicdańskiejdo patentu.
3) snmaryczx'yinpacrfaclor publikacji naukowychwedługliŚty Joumal citation Reports (JcR),
zgodniez rokiemopub|ikowanią

HabiIitantwykazAłdwie autorskiepub|ikacje
z listyJcR o sumarycayminpactIącror It=2'|23|
Al. s|iwiński P.: Th€ basicsofdesignandexperimenta|
testsofthe commutation
unitofa hydraulic
sate|litemotor'Archivesofciviland Mechanica|Engineeńng,vo|. |6, iss.4 (20|6),s.634.644
(IF 1.793).
A2' śliwińskiP.: Flow of iiquid in flat gapsof thesatelIit€motorworkin8mechanism'Polish
MaritimeResearch,Vol. 21,nr 2 (82)(2014),s.50-57(IF 0.330).
pkt.4) |iczbęc}'towalń
publikacjiwedługbazyWeb ofscience (wos);
brak
5) indeksHirschaopub|ikowanych
pub|ikacjiwedługbazyweb ofscience (wos);
brak
6) kierowaniemiędzynarodowymi
lub kiajowymiprojektamibadawczymilub udziałw takich
projektachi
Habilitantkierowałkrajowymprojektembadawczym:
L W ramach programu LIDER projekt nr LIDER/35/102/L-2ll0NCNitu2Olt pr. ,Nowe
opracowaniahydrau|icmychmaszynsat€ | itowych do napę-dówz cieczami ekologicznymioraz
cieczami niepa|nymi,'finanŚowanyprzez NcBiR w latach 201l.20l4l na kwotę 966.26|.-2ł
(|ider,głównywykonawca).
Habi|itantbyłwykonawcądwoch kajowych projektów badawczych:
l. Grant B+R MNil (NCBiR) ft 0510/Rn02.2007103
pt. ,,Badaniarozwojowe hydraulicmych
si|ników satelitowycho małychobjętościach
roboczychzasi|anychwodą emu|sjąi o|ejem'.w
latach2007.2019na kwotęó88 tyś'zł(kierownikA. Balawander).
2. crant B+R MN|SW nr 0330|Rnn02l06/0| pt. ,.zaprojektowanie
wysokociśnieniowej
pompy
hydrau|icznej z rozrządemkrrywkowym o wydajnościsterowanejsygnatami elektrycmymi'' w
latach200ó-2009(kierownikL. osiecki]
Habi|itantbyłkierowniki€m lub wykonawcączt€rech prac badawcrych na rzecz pftemysłui
l. l]mowa z firmą FAMA cniew nr 3/TB/20l4 na ,,Przeprowadzenie
prac badawc?-ych
w zakrcsie
nowatorskichsilników satelitowycho odwróconejkinematyce,'wokesie 20l4-2ol5 na kwotę
648.000,- zł(główny*ykonawca).
2. Umowa z firmą FAMA Gniew nr NT/04/20l0na wykonanie,,Badaniasitników hydrau|icznych
Hs0'5' Hs4' HsK0,5, HsK4" w okresie20l0-20l|1 na kwotę 305.000,_
zl (główny
wykonawca).
3. Umowa z firmą EAToN Track componentssP. z o.o. nr TKl60520l3 na wykonanie,'Badania
sprawności
si|nikówhydraulicaychz *ykorzystanychw pracypompowej'',w 20l3r. (kierowniki
4. Umowa z firmą stosowanieMaszyn z Katowic nr 1/20|5 na,,Badania si|nika sate|itowego
typoszeregu
sM o dużejobjętości
roboczej''EtapI i etapII w 20|5 r. (kierowniki wyxonawca;.
7) międrynarodowe
lub krajowenagrodyza działalność
odpowiednionaukową;
Habi|itantza swoje osiągnięciaw tworzeniu iwdrażaniu przedsięwzięćinnowacyjnychzostał
wyróżnionyind1,widualnym
q,tułernvlPI (v€ r y ImportontPolish Innovator)w 2ol5r. Wyróżnienie
- promocja.wyzwania dla nauki w budowaniu
podczas konferencji,,Nauka- innowacyjność
konkurencyjnej gospodarki,' zor8anizowanejw ramach projektu ,,Młodzi Liderzy lnnowacji'' przez
FundacjęPolskiegoGodłaPromocyjnego
TERAZ PoLsKA'

a8regatpompo\łry
*?róźnieniaza sate|itowy
zespołowe
Habilitantotrzymałdwa międrynarodowe

sAP.'sŁoN'.:

l. Cold medalwith mentonfor the innovationSatellilepumpingunit.The Belgianand Intemational
TmdeFair for Technologicallnnovation,Brussels2014.
deslnventions,Pa s 2015
2. Medailled'Or Concoursl;pine l-e lntemational
Habilitant otrzymałtrzy kiajowe zespołowewyróżnieniaza satelito!łyagregatpompowy sAP:
(20l5r').
l. DyplomMNiSW za projektpod nazw8''satelitowyagregatpompo\łry''
agr€ g at pompowy'.(20l4r').
2' DyplomMG za rozwiązaniepod nazwa,,sate|itowy
3' złoty Medal w konkursieINNowAcJE 2014 za,,sate|itowyagr€ g at pompy',podczasGdańskich
Nauki i Innowacji,Gdańsk2014.
TargówTechniconInnowacj€- l0 TargiTechnikiPrzemysłowej
Tar8ów Pomanskichza,,satelitowy agre8atpompy'' podczas
4' Złoty Medal Międz}Tarodowych
Poznań20l4.
- Technologie. MaszynyPolska'Naukadla Przemysłu,
tlagów Innowacje
Habilitant otrrymałmiędzynarodowąindyrłidua|newyróinienie za regulatorprzepb'r'',u:
I. srebmy Medal za ,.Regulatorprzepływu''na Międz}narcdowymsa|onie wyna|azków i
Moskwa2015.
Technologii,.Archimedes,
lnnowacyjnych
typu sM o
silniki sate|itowe
Habi|itantotrrymałdwa kajowe zespołowe
ryróżnieniaza hydrau|iczne
roboczych:
maĘchobjętościach
l. statuetkaVIII MiedąTarodowychTargów Hydrau|iki,Pneumatyki,sterowaniaiNapedów HPs
robocrych,''MTK
2olo za,,Hydraulicm€ silniki satelitowetypu sM o ma,łychobjętościach
Katowice2010.
2. złoly Meda| w konkursieINNowAcJE 2010 za ,,Hydraulicznesi|niki satelitow€ typu SM o
rcboczych'' podczasGdańskichTargów Technicon Innowacje- ó Targi
matych objętościach
Nauki i Innowacji'cdńsk 20l0.
TechnikiPrzemysłowej
8) wy8łoszeniereferatówna międzynalodo*ych Iubkrajowych konferencjachtematycalych
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 zŹsię8umiędzynarodowym,3 referatyna konferencjachkrajowych.
ITI.2.OCENA DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO

EABILMANTA

zatrudnion€ g o
DorobeknaukowyHabilitantajesttypowydla pracownikabadawcm-rozwojowego
(monografie
i rozdziały w
publikacje
w
wydawnictwach
krajov'fch
$yższ€
j
'
Przeważają
na uczetni
i pub|ikacje
pokonferencyjnych
w
czasopismach
zagranicmych
pub|ikacje
artykułów
mono8rat.iach)'
MNisw.
anykułóww cz'sopismachpo|skichz IistyB wedfu8kwa|ifikacji
ze vłz9|ędu na wąską specja|nośćnaukowo.badawcz& szczegó|nie w zakresie rozwiąfań
konstrukcyjnychsate|itowychmaszyn wyporo\łych(małyĘg specjalistówna świecie,głównie
c}'towańwedługbazyweb ofscience (wos). a co
specja|iści
Ę w Po|sce),Habilitantnie ma ż2dnych
w
indeksie
Hirscha.
nie
ma
iadnych
notowań
za tym idzie
ponieważkierował l projektem
badawczo.mzwojowe,
Habilitant m. bogate doświadczenie
gran!ów oraz kierownikiem lub
2
badawczym w ramach programu LIDER' był wykonawcą
rłykonawcą 4 prac badawczy.h nA rzecz Pfzeńysłn. Za swój dorobek naukoł} Habi|itant został
wyróżnionyindywidualnymĄ4ułemV|Pl (Very |mpońantPolish Innovator)w 20l5r' Pofa tym
wyróżnieniaza satelitoury
i3 kajowe zespołowe
Habi|itantotrrymał2 międz}'narodow€zespołowe
agregatpornpowy sAP. Do te8o możnadodaćwyróżnia i nagrody na targach krajowych Technicon
Innowacjei HPS MT Katowice.
Biorąc pod uwagęz jednej stronymałydorobekpub|ikacyjny(lista JcR' wskaźnikIF, indeks
Hirscha)' a f drugie strony Poważjy i maczĄcy dorobek konstukcyjny' pfojektouy' naułowobadawczy o.az wdrożeniowy' uważ6ln, że Habi|itant spetnia kr},teriaoceny w zakresie dorobku
przy ubieganiusięo nadaliestopniadokora habi|itowane8o'
naukowo-badawcze8o

IV.I. ZESTAWIEI\TIE ISTOTNEJ AKTYWNOSCI NAUKOWEJ, ORCATT'IZACYJI'EJ
I DYDAKTYCZI\EJ
HABILITAIITA
Na podstawiRozporządfenia
MNisw z dnia 30 paździemika
20|5 r' w sprawieszczegołowego
trybui
\łafunkówprzepfowadzania
habilitacyjnymoraz w
cz}nnościw przewodzi€ dokonkim' w postępowaniu
postępowaniuo nadanierylułu pfofesoń. Rozdzial 2 Szcz€gółowy tryb Przeptowadzaniaczynnościw
postępowaniu
habilitacyjnym,
an' |2,ust.4:
a) osiągnięciachdydaktycmych isprawowanej opiece naukowej nad studentami'promotora
pomocnicze8owraz z wykazem przewodów doktorskich,
_ Habi|itantw swoim 15 |etnimdorobkudydaktycmymprowadziłwykłady,ćwicz€ n ia' Iaboratoria
i
projekty z l I przedmiotów oraf prace d}p|omowe inżynierskie i magisterskie na studiach l i Il
stoDnia,
- Habilitant prowadziłszkolenia dla 8 firm przemysłowych.
Habilitant zostałp.omotorempomocniczymw dwóch przewodachdoktofskich:
l. Z-ałuskiP.: ,'wpl}q, położeniaosi obrofu tarczy wychylnej na sprawnośćobjętościowąpomp
wielotłoczkowychosiowych'', promotor:dr hab. inż.t.eszekosiecki.
2. SzewczukP.: "lnfluenceof annularspacegeometryand casingcolumn motionon the drilling
in theannu|i',,pfomotor:dr hab.inż.Leszekosiecki.
fluidsdisplacęment
b) wspóhracy z insgtucjami, organizacjamii stowarzyszeniamiĘdącymi zgodnie z postanowieniami
ich stafutówtowarryst\''laminaukowymiw kraju |ubza granicą
brak
c) odb}tych staźjach
w kajowych lub z8ranicznych ośrodkachnaukowych |ubakademickich'
brak
popularyzującejnaukę;
d) działalności
_ Habi|itant w ramach popu|afyzacji nauki brał aktywny w Bałtyckim Festiwa|u Nauki na
Politechnicecdalńskiej.
. Habilitant przygotowyłał materiały i brał udział w międzytarodowych targach b.anżowych
zĄróvłnozagranicmychjak i krajowych.
|nny formy dzi.lalności:
Udziałw zespoł.cheksperckich i konkurso\łrych:
- Ekspert Narodowego cęntrum Badalń i Rozwoju (NcBiR) do oceny proj€ków badawczorozwojowych(B+R),dotychczasocaniałjeden
rapońw 20]5r.
- Jurorw X ogólnopolskimKonkursielnżynierskimEurop€ a n BEST (Boad of Europeanstudents
of Techno|os/)Engineeringcompetition(28.04.20ló).
publikacjiw czasopismach
Recenzowanie
i konferencjach
krajowych:
- R€ c enzent altykułóww czasopismach
z listuB MNisw: Hydraulikai Pneumatykajeden
artykułw
20|0; Tribo|ogiadwa a'tykuływ 20|6; lnformatykaAutomatykaPomiary w Gospodarc€ i
ochronieŚrodowiskajedenartykułw 20l6'
- Recenzentreferatówdo cyklicmej konferencjicYLlNDER'2ol5' opub|ikowanych
jako fozdfiały
w monogmfii ,,Badanie.konstrukcją w}twaŹanie ieksploatacja układów hydraulicznych'''
KOMAC, Cliwice2015.

Udziałw komitetachredakcyjnychi radachnaukowychczasopism:
naukowo-technicmym
Redaktordziałowy. maszynyiukładyhydraulicme- w dwumiesięczniku
(lista
B
MNiSW)
od
2013.
i
Pneumatyka"
,,Hydraulika
Otrzymanenagrody:
- Za osiągnięcia
naukowonagrodaindrłidua|naJM RektoraPG w 2016r'
lI stopniaJM Rekora PG w 2009r.
Za osiągnięcia
dydaĘczne nagrodazespołowa
Iv.2. ocENA ISToT|IEJ AKTYwNoŚcI
I DYDAKTYCZI\EJ
HABILITANTA

NAIJKoWEJ'

oRGAI\{IZACYJIłEJ

aktywnościąna stanowisku pmcownika
Habilitant wyróżnia się znacmą ponadprzeciętną
ma
naukowo-badacze
a obecniedydattycznego'Jego duze doświadczenie
naukowo-dydaktycmegb,
pomocniczymw 2 przewodach
doktorskich'
w tym' ż€ fostałpromotorem
odzwierciedlenie
Wspó}praca międzynarodowaHabi|itantajest realizowana przez lego cz},nny udfiał w
konfer€ n cjachnaukowychipręzentowaniena nich swoich referatów,a takżew
międzynarodowych
przygotow},\łaniu
materiałówi braniu udziałuw międzynarodowychta.gachzagranicmych.
hydraulicznego'
a
w zakesie napędówi sterowania
Habi|itantjestuznanymi cenionymspecjalistą
szczególnie wybitnym konsfuktorem i badaczemplanetamychmaszyn wyporo\łych' wyrazem tego
jest Jego funkcja redaktoradzia,łowego- maszyny i układyhydrauiiczne w czasopiśmieHydraulika i
EuropeanBEST, a takżepowołanie
Pneumatykaijurora w x ogólnopo|skimKonkursieInż},nierskim
projektów
na recenzenta
badawczychw NCBiR ireferatów konferendnych do publikacji w
dydaktyczna i naukowąotrzyma,łtakżenagrody
monografii CYLINDER,20I'. Za swoją dział^|ność
i indywidualne
JM RektoraPG.
zespo,łowe
w z:wiązkvz tyrn |rw Źm, ż.EHabilitant Śpelnia kr},teriaoceny w zakesie istotnej akt}'wności
naukowej,organizacyjnej
i dydakrycmejprzy ubieganiusięo nadaniestopniadoktorahabi|itowanego'
V.I. CHARAKTERYSTYKA

MONOGRAtrII

Monografia autorstwadra inż' PawłaŚliwińskie+o pt. ,'satelitowe fiaszyny vypofo||e. PodstcMy
prcjekowania i analizy strat enef8etycznych','wydawnictwo Po|itechniki Gdańskiej, Gdńsk 20]6'
łącmie obejmuje289 stron oraz zawiera sfteszczeniaw języku po|skim i angielskim,wykaz
najwazniejsąychozn^czeńoraz 21 rozdziałów' w tym wstęp i podsumowanie,wykaz 173 pozyc1i
26 publikacji.
|iteratury,
w tym Habilitantbyłautorem31 pub|ikacjii współautorem
Rozdz. 1. We wstępie zamieszczono podstawow€ informacje o napędach hydrostatycznych fe
wymagń stawianymmaszynom(silnikomi pompom)hydraulicznym.
szczególnymuwzględnieniem
hydrau|icaychmaszyn
Podkeś|ono
takzewpł}'wzjawisk fizycznychna rozwiązaniakonstrukcyjne
wyporowycn.
Rozdz.2' Przedsta\1ionozasadę działania mechanizmuloboczego maszyn sat€ l itowych obwodnicy, planetyi satelity oraz ich kojarzenią a takżeich podstawo*ych parametrów.
Rozd". J. Przedstawionoprzegląd znanych rozwiąfań konstrukcyjnych silników sate|itowych'ze
polskich konstrukcjisilnika SoK (silnika obiegowo-kzywkowego),
szczególnymuwzg|ędnięniem
si|nika sM o
silnika HsK z zębamikołowo-łukou}mi'
silnika HF, siInikaHs i zmodyfikowanego
małej objętościroboczej. Po za tym przedstawionorozwiąfania konshukcyjne silników z
mechanizmem4x5 i z obracającymsię koĘusem' W przypadkupomp satelitowychprzedstawiono
pompęsatelitowązdwojonątypu 4PI (na bazie mechanizmusilnika SoK)' pompęPsM (na bazie
mechanizmu
silnika SM).
Rozdz. 4. Przedstawionoce| i zakres pracy! które dotychczas nie były znane lub wystalczająco
zbadane.
Rozdz.s. P|z.ędstawiono
fależnościgeometrycmemechanizmusatelitowegoII typu, proces
napełnianiakomór loboczych i objętość
roboczqoraz parametr]kinematyczn€ satelity.
Rozdz' ó. Pżeóst^*iono moment teorctyczny mechanizmu satelitowego Il typu na podstawie
sat€ l ity'
uwz8lędniono
róme przypadkipołożenia
rozkładusiłdziaĘącychna satelitęi p|anetę,
Rozdz' 7. Pfzedslawionokonstrukcjęi sposób ob|iczaniaroTządu satelitowęjmaszyny wyporowej,
który stanowią satelity oraf otwory dopł},woweiodpb,wowe. Przy projektowaniurozrządu

satelitowegorozPatrzonodwa przypadki:nieruchomaobwodnicę i obracającasię p|anetęoraz
p|anetę
nieruchomą
i obracającą
sięobr-lodnica'
Uwaga:
pozatym w tekściejest
Na rys. 7.4cśrednica
D,jest niedokładnie
oznaczona,
indekso a na rysunku0'
Rożdz.8. Przedstawiono pola przepływu i prędkościprzepływu cieczy w otwomch rozrządu
sate|itowejmaszyny wyporowej. Rozpatrzono po|a przepły'wui prędkościprzepływu cieczy pżez
różneksŹałtyotworów (okągłe,w ksŹałcienerki i oka) w pzypadkach:obracającejsię planetyi
nienrchomej
obwodnicyorazobracającej
się obwodnicyinieruchomejp|anety,
Rozdz.g. Przeds|Awiono sposób projektowania zespofu kompensacji |uzów osiowych w ce|u
ograniczeniaprzeciekówna powieŹchniachczoło\łfchelementówmechanizrnu
roboczego(satelitów
i planet),które mająwń.w na sprawność
objętościową
maszynywyporowej.
Rozdz. I0' PrzedŚĄwiono konstrukcję i wyniki ob|iczeń numerycznych (naprężeńi deformacji)
e]ementówsatelito\łyc'h
maszynwyporowych|silnika sate|itowegosM' pompy satelitowejPsM,
satelitowego
agregatupompowegoSAP, silnikasatelitowego
SWK.
Rozdz. I l. Zestawiono ciecze robocze stosowanew satelitowych maszynachwlporcwych: oleje
mineralne,emuIsjeolejuw wodzieo?u HFA.E, woda'o|ejemśIinne'
Rozdz. 12. Przśdstawionobadaniatribo|o8icme mateńałów(sta|narzędziową stal proszkowa.stal
nierdzewna'węgliki spiekane)paf kinematycmychmechaniznu sate|itowe8op.zy zastosowaniu
różnychcieczy hydrau|icmych:
emu|sjiHFA-E, wody' o|ejuroślinne8o
i o|ejumineralnego.
Badano
najbardziej wraż|iwe węzły tribo|ogiczne narażonena tarcie i z:|,życie- powierzchnie czołowe
e|ementów ruchomych wspó,łpracującychz pł}'tami kompensacyjnymi zamykającymi komory
roDocz€ '
Rozdz.]3. Ana|izowano problem uszcze|nieniawału satelitowych maszyl wyporowych.
Przeprowadzono
badaniaparametrówuszcze|nienia
i trwałości
uszczelnieniaw przypadkusi|ników
satelitowych
zasi|anychwodą'
Rozdz. 11. PrzęPrcwadzonoweryfikację poprawnościdziałania(parametrów) roTządu i zespofu
kompensacji|uńw osiowych w pompachi si|nikachzasi|anychwoĄ i olejem podczas badań
laboratoryjnych.
-Rofdz',l5.okreś|ono
spadkiciśnienia
w kanałach
wewnętra|ychpompyi si|nika'Pomiaryspadku
ciśnienia
w kanałach
wewiętrznychprzeprowadzono
trzemametodami(dwiema|aboratoryjnymi
bez
archiwizacji danych . metoda l i z archiwizacjądanych - metoda 2 oraz metodą obliczeń
pomiaryspadkuciśnienia
numerycznychcFD). Przeprowadzono
w kanałach
wewnętrznychpomp i
silnik metodą2 z użyciemwody i o|ejuminera|nego.
Ul|,ągi:
- Wspołczynnikmiejscolłychsaat ciśnienial jest bezwymiarowy,a we wzorze (l5.l4) jest
\^,ymiarowy,bo zawie.a wymialowe stałec/ i c. Tat(ie podejściedaje w konsekwencji wzór
(15.15).
_ D|aczegowe wzorze( l5.l8) na stratyciśnienia
w silnikuwystępujeteofetyczna
wydajność
pompy
Q,,2
- Lepkośćcieczy hydrau|icmych,a takżejej gęstość
odnosi się do okreś|one.j
temperatury(patrz
parametrycieczystronal62). Powinnosię stosowaćjednoslki
wspołczynników
wedługsI
lepkości
(mm'/sl.
- Na rys. I5.43nieprecyzyjnie
oaBcrono linie I i ll.
Rozdz' Ió. Okreś|onomodel matematycznenatężeniapŹepływu cieczy w szczelinach płaskich
mechanizmuroboczego'zaproponowanodwa modeleob|iczźniaspadkuciśnieniaw szczelinach
płaskich.
LĘ|,agi:
otżymane charakterystyki natężeniaprzepl}'wu dwoma metodami, dla wody oraz oleju' w
szczelinachpłaskichmożnabyłoporównaćnajednymrysunkudla pompijednymdla si|ników'
- w}'niki badańprzestawione
w pracy powinnybyó t€ ż przedstawiane
w postacibezwymiarowej,
Medy można by j€ wykorzystaó w szerszym zakesie do projektowania satelitowych maszyn
wyporowycn.

we wzorze(l ó.5) występują
stałeĄ iD(, d|aktórychnie podanowymiaru.Pod wzo.em(] 6'5)
jest tekst,,stałaD dętęrminuje
. '..) z tym' ż€ nię matakiejstałejw tym wzorze'a w wykźu
ie
oznaczeńD.jestśrednicą.
we wzorach( ]6.6)i ( ]6.7)występuj
ą stał€ .4| i l2, a|enie podanoich sensufizycznego.
Rozdz. ]7. Zapropono\'łanomode| matematycmy natężenjapżepływu cieczy w szczelinach
rozruądu silników i pomp Porównano charakterystyki natężeń przepł}.wu 2 offrymane
€ k speryrnenta|nie
i obliczeniowodla si|nikazasilanegoolejemi wodą.
Rozdz' 18. zaproponowanometodęob|iczaniastrat objętościowych
w satelitowychmaszynach
\łyporo\łych'
Porównanoróme charakterystyki
eksperymentalne
stratobjętościowych
o'| dla si|nika
zasilanegool€ j em i wodą' Analizowanowpb'w momentuM i spadku ciśnieniaAp na prędkość
obrotowa, si|nika zasilanegowodą i o|ej€ m . Na podstawiewyników badań eksperymentainych
zidentyfikowano współcrynniki występującew modelu t€ o retycznym do obliczania strat
w silniku i pompie.ostatęcznieocenionomode|ob|iczaniastratobjętościowych
objętościowych
w
silniku i pompie oraz wpl}.w przyrostu objętościrobocfej AIl na dokładność
ob|iczeń strat
objętościowych
w pompiei si|niku.
Uwagi:
- wzór (]8.2) opisuje nie natężęnięprzepływua moc hydfauliczną(nie zananyjest wymiar
wspołczynnika
C'l)' nalezysFawdzićwymiarkolejnychwuorów(l8.3)-(l8'5)'
- we wzorze(l8.]5) występująparamętry
o różnychjednostkachwielokrctnych,ajaki wymiarma
zmianaobjętości
AIl.
Rozdz.19' z^proponowano
metodęobliczaniastrat mechanicznychw sate|itowychmaszynach
poszczególnych
wyporowychpoprzefokreślenie
składo\łych
momentówstmtw si|nikusate|ito*rym.
Przedstawiono
wyniki badańeksperymentalnych
momentustratmechanicznych
d|asilnika i pompyw
stanienieobciążonym
i stanieobciązonympży zstosowaniuwody i oleju,jało cieczy roboczej'Na
podstawiewyników badańeksperymentalnych
zidenĘ.fikowano
wspo}cz}nniki
występującę
w modęlu
teoretycznym
do ob|iczaniamomentystratmechanicznych
w si|nikui pompie.ocenionotakżeróżnicę
między momentamistrat mechanicmychokeślonymidoświadczalnie
i teoretycznie'dla silnika
zasilanegowodąi ol€ j em orazd|apompytłoczqcej
wodęi olej'
Rozdz'20. Ocenionowpb\ł o|eju rzepakowegow porównaniudo oleju mineralnegoi wpływ
emulsji HFA-E w pofównaniu do wody na straty objętościowę
i m€ c haniczne w satelitowych
przykładzię
masfynachwyporo\',,ych
na
si|nikatypu SM. Natomiastdla agregatypompowegosAP
p|zy u:ryciuolejurzepakowego
ograniczonosięty|kodo ocenystmtobjętościowych
i emulsjiHFA-E.
Rozdz' 21. zamjeszczono podsumowanie monogmfii oraz wynikające z tego zamierzenia do
\'r'prowadzenia
zamiankonstrukcyjnych
w mechanizmi€satelitowym'
V. 2. OCENA MONOGRAFII
Wydanie monografii pt. ,,Slrlelilou)e as471yrryporov)e.Podstawy projehov)ania i anali4) strri
enefgel,cz|1ych,,
Jestw pełniufasadnionei oczekiwane'ponieważmonografiata zawiera nowe i
pomp i silników sate|itowych,
oryginaln€ rozwiązaniakonstrukcyjne
wymagających
indywidua|nego
podejścia
do ich projektowania'wykonaniai badania'Mono$afia stanowiwartościową
ijedyną
pub|ikacjąna 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
projektowaniai badanialaboratoryjnego
pornp isilników satelitowych.Zasadniczycel mono8rafii
dotyczytrzechobszarów,któredotychczasnie byłymane lub wystarczająco
fidentyfikowane:
projektowania
l. Metody
i konstruowaniasatelitowych mechanizmów roboczych lI typu
\łrykorzystanych
w konstrukcjachsate|ito\łychmaszynwyporowych (pompachi silnikach)'
2. Badaniemaszynsate|itowych
zasilanychróżnymicieczami.
3. Analiza stratenergetycznych
występujących
v'/satelitowychmaszynachwyporowych:si|nikach
typu SM i ponpachtypuPSM.

l0

walory poznawcze i uty|itame tej monogafii wynikają z duże8odoświadczeniaprojektowe8o
i badawczo.rozwojowegoHabilitanta, uznane8otwórcy i sp€cja|isty w fakresie sate|itowychmaszyl
w!?orowych.W trakcieswoich pmc badawczo-rorwojowych
nad silnikami SM, HS (i HSK) oraz
pompamiPsM Habi|itantwysunąłhipotezęi ją udowodnił,
że ,,skorodałosię zbudowaćmaszynę
sate|itowąw której obwodnicajest nieruchoma(obracasię p|aneta),to równieżda się zbudować
maszynęw}porową(zarównopompęjak i silnik)' w której p|anetajest nieruchomaa obraca się
obwodnica".
Habilitant przedstawił w monografii konsbukcji oraz metodykę projekowarria i badania
protoo?ów satelitowychmaszynwyporowych,tałichjak:
a) silnik satelilowySM,
b) pompasatelitowaPSM,
c) satelitowyagregatpompowy SAl,
d) pompęagregatuSAP.
satelitowemasz}ny\ł7porow€ przystosowane
są do różnychcieczy roboczych(olejehydrauliczne,
olejeroślinne,
niepalnecieczehydrauliczne,
woda)'opracowanood podstawinnowacyjnysatelitowy
mechanizm robocfł' którego zęby mają zarys ewolwentowo.fukowy' w a|anych lozwiązaniach
mechanizmusatelitowegozarys zębajest ewo|wentowy.w prezentowanymopracowaniu zęby mają
zaĄls ewolwentowytylko w obszarzeprzyporu (w obsfarze współpracyz innym zębem).slopa zęba i
wierzchołekjest
zbudowana
z łuków.Dzięki temuunikniętopodcięciai wzmocnionoz4b u podstawy'
Zaprezentowanokonstrukcjasilnika SWK i agregatusAP wyńmiających się odwróconą kinematyĘ
mechanizmusatelitowego,
czy|i nieruchomym
wimikiem i ruchomą(obrotową)
obwodnicą.Jak doĘd
takie maszynysate|itowenie Ę aune, stanowiąnowość
a szcz€ g ółowy opis metodyprojektowania
jest pżedmiotemmonografii.W znanychrozwiąza'iachpompi silników satelito\łych
obwodnicajest
nięruchoma
natomiast
obracasię planeta.
Agre8atSAP charakteryfuje
się:
. specja|ną
konsaukcjąpompysatelitowejumieszczonej
wewnątrzsilnikaelektrycmegol
. ewenfua|nyprzeciekw agregacienie dostajesię do wimika i srojanasilnika elekĘczne8o' co
eliminujezlvarciaw obwodziee|ektycmyn i zapew1lia
pmcy;
bezpieczeństwo
. wizua|niea8regatwyglądajak silnik e|ektrycany,czyli jest małogabar}'towy
i lekki (masa
agegafu ni€ większa od masy si|nika e|ektrycmego)oraz nie posiada sprzęgłai innych
wirujących€ l ęmęntów zewnętmych;podnosito bezpieczeństwo
pfacy agfegatui zd€ c ydowanię
ułatwiajego
tmnspoń;
. bardzo łatwym i szybki montafem oraf demontażempompy satelitowej w agrcgacie, bez
konieczności
demontażu
siinikaelektrycznego.
Jest to urz4dzenienowatorskie,niemane dotychczasw kaju i za granicą'
Monografia zŹwiera wie|e nowych i nowatorskich rozwiąz'ń, które przyczyriĘ sie do rozwoju
w)porowych Basryn satelitowychna skalę światow+Ę to:
l ) konstrukcjepompi si|nikówhydraulicznych
w mechanizmsatelito\ły
II typu:
Ę/posażone
a) z obracającą
się p|anetą pompaPsM i silnik sM (modułzębów m€ c hanizmu sate|itowego
obydwumaszynrn = 0,75mm);
b) z obracającąsię obwodniĘ _ agre8atpompowysAP (modułzębów m=0,75mm) i silnik
swK (moduł
zębówm: 1,5mm);
2) konstrukcjarozrząduw maszynachsatelitowychz obracającąsię obwodnicą;
3) prryrz4ddo badaniawysokociśnieniowych
uszczelnieńwału'
VI. PODSUMOWAME
Habilitantrozwijałswoje fainteresowanianaukowe'r€ a |izował place naukowo-badawcze
oraz
spetniałzadania dydaktycmew Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki(obecnie zespo,łHydrau|iki
i Pneumatyki)na wydziale MechanicznymPolitechnikiGdańskiej,któregotwórcąbył prof. dr hab'
inż'Andrzejosiecki (prekursorpolskiejhydrau|ikisiłowej).Kontynuatofem
działalności
tej Katedry
był dr hab. ińż. AndrzPJ Ba|awender' który stworzy,łzespctłbadawczy hydrau|icmych maszyn
jest kierownikiem(liderem)
wyporowych(w tym pomp i silników sate|itowych).
obecnie Habi|itant
zespołubadawczegosatelitowychmaszynwyporowych.

Po doktoracieHabilitantwykazałsię znacznym dorobkiemnaukowo.badawczym
oraz istotną
naukowa:
aktvwnościa
l) przedstawiłdziełoopub|ikowan€ w całości,
w postaci monografiipt',,sat€ | itowe maszyny
wyporowe.Podstawyprojektowaniai analiry stratenergetycznych";
2) ma swoim dorobkuzr€ a |ifowane oryginalneosią9ięcie proj€ k owę, konstrukcyjne,
badawcze,
pat€ n towei wdroźśniowę.
Habilitantjesttwórcąorygina|nych
rozwiPań:
> konstrukcjioraz metodprojektowania
i badaniaprctotypówsatelitowychmaszynwyporo\,t,}ch:
silnika satelitowegoSM; pompy satelitowejPSM; satelitowegoagregatupompowegoSAP;
pompyagregatuSAP,
l konstrukcji dwóch zaworów dławiącychsuwakowych,w których nie ma przecieku w
pieńcieniowejszcżelinieutworzonejprzef cy|indrycmyotwór w koĘusie i majdując}się w nim
precyzyjnąnastawęw niskim zak€ s ie natężenia
suwak'w wyniku tego zaworyte umoż|iwiają
przepływu,
} konstrukcji re8u|atoraprzepły.wu,w którym zawór róż]nicowyzastąpiono zaworem stosunku
ciśni€ ń , w ten sposób uzyskanonasta\Aynatęi€ n ia przepłylvuci€ c zy niezależneod cjśnienia
wynika.jącego
z obciązeniasjlnika'
ZnaczącywkładosiągnięćHabilitantaw rozwój dyscyp|inybudowai eksp]oatacji
maszynpo|ega
na opracowaniunowychoryginalnychkonstrukcji'metodbadaniai identyfikacjielementówi układów
hydrau|icznych:sat€ l itowych maszyn }\yporowych(silników, pomp, agregatów)oraz zawofów
. natężeniowych
(dławiących'
przepł}'wu
przepł}.wu)
sterujących
natężeniem
regu|atora
Moma wyrómić następujące
oryginalneosiągnięciaHabi|itanta:
osiągnięciakonstrukcyjne:ind}nvidualnępodejściedo projektowaniai }łykonaniano\łych
rozwiązańkonstrukcyjnych
satelitowychmaszynroboczychlI typu. pomp typu sM i silników
satelitowych
typuPsM orazzaworówhydraulicunych;
- osiągnięciaprojekowe:przedstawienie
nowych metodob|iczaniarozrządusatelitowejmaszyny
wyporowej'zaproponowanie
nowychmod€ I i obliczaniaspadkuciśnienia
w szcfeIinachpłaskich'
zidentyfikowaniewspołczynnikówwystępujących
w modelutęoretycznymdo obliczaniastrat
objętościowych
w silniku i pompie,zidentyfikowanie
współczynnikówwystępujących
w modelu
teoretycznym
do oblicraniamomenlystratmechanicznych
w silniku i pompie;
' osiągnięciabadawczo-rozwojowe:
przeciekóww szcfelinachrozrządui
badanieeksperymentalne
płaskich
szcze|inach
mechanizmusatelitowego;
badaniezamianciśnienia
w komorzeroboczejw
za|eżności
od fazy rcfJzĄdu:badaniemaszynsatelitowychzasi|anychróznymi cieczami(wodą'
olejem hydraulicznym);badanie tribologiczne róŹnych materiałów par kinematycznych
przy zastosowaniuI emulsji HFA-E, wody, o|ejuroślinnego
mechanizmusatelitowego
i oleju
mineratnego;
badanieparametrówuszczelnieniai trwałości
uszczelnieniaw przypadkusilników
zasilanychwodą.
satelitowych
HabiIitantma znacz4cyudziałwe wdrożeniupatęntówioryginalnych,innowacyjnychrozwiązań'
sąro:
l) dwa si|nikiz obracającym
się korpusem(silnik SWK-4/6-]'5z mechanizmem
satelito\łym
typu
4/6 oraz sitnik swK-6/8-1'5 z męchanizmęm
satelitowymtypu 6/8) są na etapiewdrożeniaw
firmię FAMA w Gniewię (potwierdzonepismem z 20ló roku)' Silniki są przedmiotem
europe.jskiego
zgłosz€ nia patentowego
EP l 5003680z dni^29.|2.20| 5t.:
2) satelitowemechanizmyroboczęzastosowane
w silnikachtypu SWK i objętepatent€ mnr 2|8888
z dnia29.l | .2012r.1
3) rozrzqd maszyny satęlitowejzastosowanyw silnikach typu swK i objęty doszeniem
patentowym
nr P.403060z dnia07.03.2013r.;
4) cftery wie|kości
silników sate|itowych
typu sM (sM-0'4; sM-0'5; sM-0'6 i sM-0,7) wdrożonei
produkowane
w firmie stosowanieMaszynw Katowicach(potwierdzone
firmy z
oświadczęnięm
w Po|scei zagranicąm.in' w Czechach,Niemczechi
dnia l9.12'20]4r').si|niki są sprzedawane
prawie2 tyś.si|ników;
chinach.w okresie2012-20l6sprzedano
t)

5) cztery wielkościpomp satelitowych(PsM.0,4; PsM-0,5; PsM-0,6 i PsM-0'7). Nie jest mana
wi€ | kośćprodukcji.Pompy są objętepatentaminr 21.7350z dni.a|1.10.2010'211363z dnia
11.10.2010,
2167M z dnia07.06.20
l0;
ó) zawór dławiącynastzwny' patent : 2144.]2z dnja 09.04.2010wdrożonyw firmie PRoJECT w
Lęborku(potwierdzone
oświadczeniem
firmy f dnia 07.01'15r.);
qpu Hs (tzw.si|niki III g€ n eracji Hs-1'5-500.Hs.1,5-l000, Hs-2,5.
7) czterysi|niki sate|itowe
3200 i Hs-2'5.ó300)wdrożonew firmieFAMA w cniewie (potwierdzone
oświadczeniem
firmy
z dnia 09.4.2008r.).
Habi|it^ntprzyczynił się w znacznym stopniu do rczwoju na skalę krajową i międrynarodową
e|ementówi układówhydlau|icznych
stosowanych
w budowiemaszyn'tałichjak:
a) wciągarki i wciągniki dla p.zemysfuza.ówno wydobywczegojak i stocmiowego'
b) hydraulicznenarzędziaĘcale zasilaneniskoprocentową
emulsjąolejuw wodzietypuHFA-E lub
wodą,stosowale główniew gómictwie, taki€jak: wieńafki, piłyłańcuchowe,klucze udarowe,
c) gómicze stacjemanewrowe,
d) hydrcmotoreduktory,
e) naPędykółjezdnych maszyn robocrych,
f) kompaktoweagregatyhydraulicme z pompamjsatelitowymi.

\1I.wNIosKI KoŃcowE
Dorob€k Habilitanta dra inż. Pawła Śliwińskiego przedstawiony do oceny, zawarty w Jego
monografii, publikacjach, pracachkonstrukcyjnych,proj€kto*rych, badawczych i wdrozeniowych j€st
wyŚtłrczający tak pod względemilościowym,jak ijakościo\łlmw stosunkudo wymagań stawianym
kandydatomdo stopnia naukowegodoko.a habilitowanegow dziedzinie nauk technicmych,
dyscypliniebudowai eksploatacja
maszyn.
w związku z tym uwaźam,że,dotychcfasoweosiągnięciądorobek iaktywnośćnaukowobadawczaHabilitanta dra inż'Pawłasliwińskiego oraz Jego patentyi wdrożeniaprzemysłowe,a także
realizacje projeków badawczo-lozwojowychoraf akł'wnośóorganizacyjnai dydaktycznacałkowicie
śp€łniają wymagania stawisne oŚobom ubiegającym się o Śtopień doktora hsbilitowanego w
Ustąwie o stopniach aukowych i tltule naukowymoraz o stop|'ićtch11aukowychi ,Ąule v zakresie
szluki z dnia 14 marca 2003 r. (wraz z późnięjsryrnizmianami) oraz kr}t€ria oceny osiągnięćosoby
ubiegającej
się o nadaniestopniadokora habi|itowanego,
okreśIonych
w Rozporz4dzeniu
MNisw z
dnia l wżeśnia20] I r. u]spfawie kryteriów oceny osiqgnięćosoby ubiegajqcejsi? 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
postępowaniuhabilitacyjnymofcu |1,postępowaniuo nada ie t}tułuprofesora.
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