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RECENZJA I OCENA
całoksaałfudorobkunaukowego
dr' inz' PawłaŚ|iwińskie8o
w postępowaniu
o nadaniestopnianaŃowego doktorahabi|itowanego
rcccnzii:pismoo sygMfurzeBcK-vl.L-7693/ló centr.lnej Komisji
PodstawaformalnaoDracowania
do spraw stopni i T}tulów z dnia 4liŚopada 2016o powołaniukomisji habilitacyjncjoraz pismo
pana Dziekanawydziatu MechanicmegoPo|itechnikiGdaliskicjz dnia 16'|l'20|6 zlecające
opracouaniereccnzji.
l. CharakterystykazawodowaHabilitanta
t}tułmagistrainżynierana Wydziale Mechanicznym
Pan dr inż' PawełŚliwiński uzyska,ł
PolitechnikiGdańskiejw.oku 2000. Jego praca dyp|omowadotyczącaprojektuinsta|acji
pneumatycznejspręźarkowni
zostałauhonorowanawyróżnieniem'Na|eźyw tym miejscu
jest
absolw€ n tem technikumo profilu samochodowym,a Jego
wspomnieć,że Habilitant
Mu studiana dowolnej
uczestnictwow fina|eXXI olimpiady wiedzytechnicznejumożIiwiło
jako
konstruktorw gdańskiejfirmie
uczelni technicznej'W okresie 2000-200l pracował
naukowąjako asystęnt(w niepe,łnym
sęcespol'w roku 200l rozpocząłswojądziałalność
wymiarzegodzin) i równocześnie
rozpocząłstudiadoktoranckie''Nowoczesn€ Tęchnologie
i Konwersja Energii", prowadzonew macierzystejuczelni.
Stopień doktora nauk technicznychw zakresiebudowy i eksploatacjimaszyn Habilitant
uzyskałw roku 200ó na podstawieuchwaĘ Rady Wydziafu Mechaniczn€ g o Polit€ c hniki
Gdanskiej, na podstawie przedstawionejrozprawy doktorskiej zatyułowanej ,torównanie
zjawisk w hydraulicznychsi|nikachsatelitowychzasilanych emu|sjąwodno-olejowąlub
olejem".
w |atach2006-2015pan dr Śliwiński pracowałw macierzystejjednostcena stanowisku
adiunktą a od roku 2015 do na stanowiskustarszegowykładowcy.W roku 2016 został
wybrany na stanowiskoProdziekanad's' Innowacjii organizacji Dydaktyki na kadencję
20t6-2020.
Wano nadmienić,żę Habilitant ukończyłw Wyższej Szkole Finansów i zarządzan|a
w Warszawie szkolenie,'Ir4enedżerprojektów badawczych''' uzysl.-ującodpowiedni
certyfikat.

2. ocen& glównegoosiągnięcianrukowegoHabi|itłnta
Jako formęprefentacjiswojegogłównegoosiągnięcianaukowego(zgodnięz ustawąz dnia
14 ma'ca 2003 o stopniachnaukowychitytule naukowym)p' dr S|iwińskiwybrałklasyczną
rozprawę habi|itacyjną(monografię),zatytułowaną,,satelitowe maszyny wyporowe'
Podstawy projeltowaniai analiza strat energetycznych".Po przeprowadzeniuformalnej
analizy treścirozprawy ten wybór uważamza w pełniuzasadniony' Rozprawa |iczy sobie az
290 stron' a ze względu na bogactwo zawańego mateńafu' jego pub|ikacjaw formie ciągu
mateńafu'Dotyczy to
ańykułów nie by,labymozliwa bez szkody d|a komp|ementamości
zwłaszczaczasopismo zasięgumiędzynarodowym'
wŚkazanym
przezdr' Ś|iwinskiego
Jegogłowne
Drugimelementem
a tworzącym
osiągnięcie
naukowe są oryginalne osiągnięcia projektowe i konstrukcyjne, wyszczególnione
w podrozdziale5'2 autorcferatu.zoŚaną one omówione na końcu niniejszegopunktu
recenzji.
Ocenaformalnarozprawyhabilitacvinej
Bardzo obszerna rozprawa liczy sobie 290 st.on i jest podzie|ona na 2l rozdziałów plus
wykaz piśmiennictwa'szata gmficzna rozprawy zadowalającĄ a strukturapodziafu treści_
jasn€ g o formułowania
myś|iocenianarozprawa
logiczna'Autor wykazałsię umiejętnością
nosi wszelkiecechy monografii:przedewszystkimmonotematyczność,
stanowiącw 8runcie
rzeczy zapiscalejszerokorozumianejtechnikihydraulicznychmaszynsatelitowych.
OcenameMorvcznarozprawyhabilitacyjnei
W rozdziale czwartym pracy (str' 28-29) sformu,łowanojej cel i omówiono zakres'
Po!1slq-_o\|vmcelem rozDr@łvjesl oDrącowa ie meloLlvl2!!!iśŁ!!2!!!!]!4i!]!!tróLsalelitąrnvch.
Autor podzieliłcałość
zagadnieńskładających
na tfzy spójnę
się na metodęprojektowania
obszaryzagadnień:
l' właściwemetody projektowaniai zasady konstruowaniamaszyr zawierających
satelitowymechanizmroboczyoraz metodykęich badańeksperymentalnych'
2' An|iza wpływu rodzaju cieczy roboczej na zjawiska (lzyczne zachodzące
w maszynachsatelitowych.
3. Identyfikacjażódę,łstrat zachodz4cychw wytlranych maszynachsatelitowych:silniku
SM oraz pompiePsM oraz opracowaniemodeli matematycznych
opisującychstraty
energiiw tych maszynach.
Należypodkreślić,
żeAutor ogIaniczazakresbadańdo maszynsatelitowychtzw' II typu
Pierwwy obszarobejmujeopis kinematykimechanizmusatelitowegoll typu, opis nowych
konstrukcjipomp i silników hydraulicznych,metodękonstruowa.iazespołukompensacji
|uzów osiowych satelitów i planetyoraz rozrządu'Ponadtozawieraopracowanienowych
pomp i si|ników satelitowych'w zakfesie uszczelnień,
metod badań ęksperymentalnych
toaządu orv oporów hydraulicznychw kanałachwewnętrznych.Na uwagę zasługuje
zwłaszczaopracowaniezależności
matematycznych'
które pozwalająna teoretyczne
zbadanie
podstawowychcech mechanizmusate|itowego,takich jak: prz€biegi momenfuteoretycznego,
wydajności(lub chłonności)
teoretycznej'prędkości|iniowe satelity' prędkościkątowej
i innych.
obszar drugi dotyczy zagadnień wprływucieczy roboczej na pracę maszyn sate|itowych'
celem tych badań byłoznalezienie najbardziejefektywnegouvczelnienia wafu' pracującego

w zakesie wYsokichciśnieńonz smźrowanego
ciecząo słabychwłasnościach
smarnych_
przypadku
wtym
wodą' Dośćszeroki plan badań zak,ładał
różne ciecze robocze: olej
minerainy'emulsjęoleje roś|inneiwodę' ten programbadań jest fgodny z aktua|nymi
tendencjamiw dziedzinie hydrauliki, gdzie poszukiwanesą płyny mało szkodliwe d|a
środowiska
ale równocześnię
spełniające
szereg wymagańw,łaściwych
siinie obciążonym
wspołczesnym
maszynomhydraulicznym.W punkcie 14.6rozprawyzamieszczonoanalizę
mechanizmu f|zyczne9o powŚawania przecieków w szczęlinach płaskich i w rotzqdzie a
w następnym wyniki weryfikacji działaniakompensacji|uzów osiowych' Tę częśó
monograIii uwaźla|nza szczególnie ważną a zarnleszazonew niej wnioski mogą zna]reźó
zastosowanie
równieżw gazowychmaszynachroboczych.
Trzeci obszar zagadnieńjest najblizszy,,klasycznej''działa|ności
naukowejw dziedzinie
techniki' Pan Sliwiński przeprowadziłvęreg eksperymęntów dotyczących strat' zalówno
w pompie jak i si|niku. Eksperymentyte przeprowadzonow oparciu o przemyślaną
metodykąa ich wyniki na1eży
uznaćza wiarygodne'Habi|itantwykazałsię umiejętnością
p|anowaniai realizacjitrudnegoz naturyeksperymentu'
Pewnymmankament€ mtej części
pracyjest brakana|izyniepewności
pomiarowych.
Najs,łabszym
elementemrozprawy jest niewątpliwiepuŃt l5.4' dotyczący wer}frkacji
numerycznejstratciśnienia
w kanałachpompyoraz si|nika Habilitantopierasię ca.łkowicie
na wynikachobliczeń przeprowadzanych
w ramachprac dyplomowych'nię ustrzegającsię
przy tym poważnychbłędów'Nie wiadomojest, jakim kodem posługiwanosię w trakcie
obliczeń,a warunkibrzegowęzostałysformułowane
niejasno.Nie podanoprzy tym wielkości
siatki ob|iczeniowej
ani teżkry'teriumwyborumode|ufurbulencji(zasosowanomodel SST).
Całkowicie niezrozumiałejest stwierdzeni€ ''na wszystkich ścianachzewnętrznych'''
zdefiniowano warstwęp.zyścięnną
o różnejgrubościzaleznościod rozmiaru kanału''.Czy ma
to oznaazać,że gfubość
warstwy przyściennej
założonoa pńoń?
wysoce wątpliwa jest sama koncepcja obliczeń, polegająca na unieruchomieniu całego
mechanizmusate|itowego
i ustawieniunaprzeci\łsiebieotworówzasysających
i wylotowych.
Wspo,łczesne
kody CFD umoż|iwiają
przecieżobticzeniaprzepły$uw przypadkue|ementów
nieruchomych i ruchomych (np' procedura ,,fl-ozen ro|ol,,' stosowana powszechnię
w obliczeniachmaszynprzeflyrvowych).
Na usprawiedliwienie
Autoranależypowiedziec'że
przeprowadzeniekompletnych obliczeń CFD maszyny satelitowej by'łobymateriałemdla
osobnejrozprawy habilitacyjnej.
ostatęcznieróŹnicepomiędzywynikami obliczeńnumerycznycha eksperymentem
wynoszą
ok. 30yo (patrf stronal88), co nię jest wcale złym wynikiem,biorąc pod uwagęprzyjęte
uproszczenla.
Pewne zastrzeżeniabudzić moze wykaz piśmiennictwaprzedmiotu('titeratura'')' obejmuje
on I,I3pozycje,spośródktórychjedyrie 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.zeciężdorobku światowegopiśmiennictwadotycząoegomaszyn
hydraulicznychjest trochę rozczarowujące'biorąc pod uwagę ogromne doświadczenie
zawodoweHabilitanta.
ostatecznie stwierdzam' że rozprawa habilitacyjnap' dr. Śliwińskiego jest dziełem
wartościo'vym,
stanowiona w praktycekompletnyzbiór wiedzy w zakresiesatelito\,Vych
maszyn\,vypolowychi stanowi dowód twórczej dzia,łalności
i umiejętności
Autora.

orvginalne osiaqnieciap!qi9k!a]łąLLa!g!4!keYi!€
wykorzystującwłasnąmetodo|ogięprojektowaniamechanizmusatelitowegoll.go typu
Habilitantzaprojektował:
a) silnik satelitowyo symboluSM (wdrożony
do produkcji,1
b) Pompęsatelitową
o symboluPSM
c) sat€litowy agregatpompowy SAP oraz pompęt€go agregat|Ąw której napędzanajest
obwodnicamechanizmusatelitowego
(jestto orygina|nypomysłHabilitanta!)
d) silnik satelitowyswK, w którym w ruch obrotowywprawianesą obwodnicaoraf
korpussilnika,przy nieruchomym
wale
e) Projektyprototypówsi|nikó.ivsatelitowycho trzechróżnychmodułach
zębów
Innymi oryginalnymi konstrukcjami p Sliwińskiego (niezwiązanymi bezpośrednio
z opisanymipowyżęjmaszynamia w związku z tym nie opisanymiw monografii)są:
ręgulatofprzepływu(nagrodzonysrebrnymmedalem)'stanowiskodo badańpomp i silników
hydraulicznych'oraz projelty zaworów dławiących(wdrożeniew firmie PRoJECT Sp'
z o.o).
PonadtoHabilitantjest wspołautorem
projektumechanizmusatelitowegotrzeciegotypu,
objętegopatentemnr 21 8888 (właścicielem
patentujest Po|itechnikaGdańska)' Firma
FAMA z Gniewazamierzazakupićlicencjęna ten mechanizmsatelitowy'a w związkuz tym
metodaprojeklowania
tegomechanizmunie możebyć obecnieopub|jkowana'
3. ocena istotnejdziała|ności
naukowejhabi|itanta
Dorobekpublikacyinv
RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwawyżsfegoz dnia 1 września
201l definiuje
w obszarzenauktechnicznychkrytęriaw zakesie osiągnięćnaukowo-badarłczych
habilitanta
_ w obszarzepublikacji' te znajdującesię w bazieJournalcitation Repońs (JCR). Łącznie
trzy pracęp. dr' Pawła sliwińskiegozostdy opub|ikowane
w czasopismach
z listy JcĘ a ich
sumaryczny impąct ląctor wynosi lF:2'l2' Ponadto dwa artykuty w czasopismach JcR
oczekująna publikację(s4 one obecniew fazie recenzji) W bazie Web of Sciencefigurują
trzy pub|ikacje,które nie by,łyjak dotąd crowane (stan na koniec listopada 2016).
W zr,viązku
z tym indeksHirschawynosizero'
Ba.rdzokorzystnieprzedstawia
się natomiastdorobekp dr' S|iwińskiegow zakres|eautorstwa
i współautofstwamonografii Jest on autoremjednegoi wspołautoremdwóch recenzowanych
rozdziałów w monografii o zasięgu międzynarodowymoraz autorem czterech rozdziałów
jednego w monografiacho zasięgukĄowyn'
i wspołautorem
Pan Śliwiński jest autorem bądź współautoremsiedmiu publikacji w czasopismacb
.ecęnzowanycho zasięgu międzynarodowym'a jego udżałjako wspołautorawaha się od 30
do ó07o' Jest autorem |ub wspołautorem czternastu pub|ikacji w czasopismach
recenzowanych
o zasięgukrajowym.(dwa aftykułyzostĄ poladto przyjętedo publikacji)'
warto w tym miejscu nadmienić,że dorobekpublikacyjnyHabi|itantaprzed uzyskaniem
t1'tułudoltora nauk technicznychobejmujepiętnaście
pozycji' w tym częśćw jęfykach
obcych.
Patentv
Miarą akt}.wności
naukowo-technicznej
Habilitantajest liczba uzyskanychpatentów lo
kajowych' w tym 3 _ samodzie|nie
onz |ięzbazgłoszeńpatentowych 3 kajowe, w tym
jedno samodzie|nie
oraz jednozp)oszenieeuropejskie.
Jestto dorobekimponujący,na uwagę
zasł]ugojąa,,]łaszczapatenty uzyskane samodzięlnią co jest obecnie ze względu na

kolektywnysystęmprącycoraz rzadszymzjawiskiem'PonadtoHabilitantjestwspołautorem
krajowegowzoru uąltkowego'
Działa|nośó
p' Ś|iwińskiego na niwie przedsięwzięćinnowacyjnychzostałauhonorowana
licznymimeda|amii dyplomami(szczegółowy
wykaz na stronach24.25 Autoreferatu)'
Udziałw konferenciach
W okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznychp Śli*i'isti wygłosił13
referatów (publikacje recenzowane),zamieszczonychw mate.iałachkonferencyjnych
o zasięgu międzynarodowym'spośródnich 5 jest samodzie|nymi'a udział Habilitanta
w pozostałychwynosi od 20 do 6oyo. op.ócz tego mamy dwa samodzielnereferaty
pub|ikacjerecenzowalew mateńałach
konferencyjnych
o zasięgukrajowym'wszystkie te
referatydotyczątematykiwyporowych maszynhydraulicznych.
Udziałw orojektachbadawczych
Habilitantpełniłw |atach2007-2015funkcjekierownikaprojektuigłównego wykonawcy
(w trzech projektach)oraz wykonawcy w dwu pĄektach' Projekty badawcze były
finąnsowaneprzez NCBiĘ ProgramoperacyjnylnnowacyjnaGospodarkąMNiszw oraz
przez przedsiębiorstwa:
FAMA Gniew' Eaton Track components,StosowanieMaszyn
z Katowic' Na specjalnąuwagęzasługujefinansowanietrzechpoważnychprojektów przez
przemys,ł
w ramach bezpośrednich
umów. W powyższychprojektachudział Habilitanta
wynosiłod 20 do 707o'
Pozostałeobszarvaktywnościnaukowei.dvdałtyczneioraz w zaloesie oooularyzacji nauki
Pan dr Śliwiński ma w swoim piętnastoletnim
dorobkudydaktycznymwykłady,ćwiczenia
jak i prace dyplomowe'Liczba tych ostatnich 45 jest
laboratoryjne'prace przejściowe
doprawdy imponująca'Do wszystkich prowadzonychwykładów Habilitant opracował
autorskie materiĄ w postaci prezentacji Power Point. Można przyjąć' że kazda taka
prezentacjaodpowiadaklasycznęmuskfyptowi'
Ale Habilitant uczestnicfyrównież \'r'drugiej wspołczesnej
formie dydaktyki
postaci
dydaktykazewnętrzna
przemysłu'
w
szko|eńrealizowanych
dla

jest nią

W dziedzinierozwoju młodejkadry p ŚIiwiński jest promotorempomocniczymw owu
przewodachdoktorskich'zostałponadtopowołanyna ekspenaNCBi\ recenzował
anykuły
w czasopismach
branżowych
oraz na międzynarodowej
konferencjicYLINDER 20l5.
4. Podsumowanie
Jak stwierdziłemjuż w punkcie trzecim, od stronyformalnej(tzn' zgodnie z Rozporządzenien|
Mi,lista Nańi i Szkoh,iclva Wyższegoz dnia l września20ll)' dorobek publikacyjny
Habi|itantaprezenfujesię dosc skomnie Ale na podstawię dfugoletniejwspołpracy
z przemys,łem
musfętutajpowiedzieć,ze przyczynątego stanurzeczyjest przedewvystkim
obecny stan techniczny' organizacyjnyi finansowy polskiego przemysłu'Naturalnymi
odbiorcamipracp. Sliwińskiegojest przecieżpżemysłokrętowy'budowymaszynroboczych
oraz gómictwo' których kondycja nie jest naj|epsza'w odróżnieniuod firm zachodnich
i da|ekowschodnich,
od polskich pracownikównauki rodzime firmy żadajarozwiązvwania
zadań w sDosóbkomDlementarn:/,
z uwagi na słabość
własnyęhrcsearch centers' Pracownicy
ucze|ni zachodnich zajmują się na ogoł jedynie fragmentamizagadnień' ulepszeniami
i opracowywaniem
algorytmówbądźpracąna poziomiekoncepcji
stąd t€ ż możliwości
publikacyjneHabilitantapozostajądośćognniczone' Ponadtob|iska
wspołpracaz komercyjnąfirmą niesie z sobą zawsze ograniczeniapublikacyjne,co jest
zrozumia,łe
ze względuna wa|kękonkurencyjnąNaleł tęz wspomniećo po|itycenaukowej

izjawisku monopolizacji informacji n8ukowej stosowanej przez wydawńctwa o zasięgu
światowym, nie mówiąc o krrywdzących rec€nzj8ch i przejawach lekceważenią
znamiennychwielu świato\łYm
instytucjomnaukowyn oraz wielu naukowyn ,'MP om''.
Lecz ten skomny formalnie dorobek pub|ikacyjny jest w pełni kompensowany prz€z
rzeczywiste osiągnięcianaukowo-technicznew post8ciwdroŹeńoraz licznych patentów.
Rozprawę habilitacyjną p' dr. ŚIiwińskiego oceniam wysoko, jako podsumowaniewiedzy
w pewnej dośćhermetycznejdziedzinie techniĘ jaką są maszyny sate|itowe'Moje opisane
wcześniejzastrzeżenianie umniejszająjej wańości-Bardzo pozytywńe oceniam również
pozostałeaspeldydfiałalnościnaukoweji organizacinej Habilitąnta'
wDiosek końcowy
Ns podś8wię przeprowadzonej oc€ny osiqgnięcia naukowego oraz całokształtuistotnej
działalności
naukowej dr. inż' Pawła s|iwińskiego stwieldzam, że spełnionezostały
wymagania zarłattew Us,ąwie o stopniach na]ka1,ych i lyttłleWukowlm orąz o s,opniąch
i lyrrle v zalcesie szluki z dnia 14 marca 2003 (ze zmianami wprowadzonymi Ustawq z dnia
18 marca2011).
w orocedurze ubieqania sie o nadanie stoD4_iadoktora habilitowanes
technicznychw dvscvplinie Budowa i EksploataciaMaszvn.
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