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cyklu publikacji, dorobku naukowego,dydaktycznegoi popularlzatorskiegooraz
wspólpracy rniędrynarodowej
dr inż.Michala Wodtke
w związku z postępowaniemo n'danie stopniadoktora habilitowanego
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Polit€ c hnikiGdańskiej
prof'drhab.inż.Dariusza
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t (L.dz.2o9lWM/2ó
l7).Recenzja
wykonana
została
napodstawie
dostarczonych
materiałów
w postaci:
. zbioru.prac
składających
sięnaosiągnięcie
naukowe,
- autorereratu.
. wykazudorobkupo osiągnięciu
stopniadoktora'
l. Zyciorys zawodoty Kandydata
Pal Michał wodtkę uzyskałt}tuł magistrainzTnięraw roku 2002 na Wydziale
.' .
MechanicznymPolitechnikiGdańskiejna kieruŃu Hydraulika i Pneumatyka.Jego praca
dLpfomowamagisterskanosila tytul: .4na,/irakonsrrukcyjnai projekt noderiizacji przyizqtlu
clo pomiaru wewnę|żnej geohetrii rurociągu i została wyróżniona przez SIMP
w ogólnopolskimkonkursiena najlepsząpracędyplomowąo profilumechanicznym.
W roku 2005,na podstawieobronyna wydziale MechanicznymPolitęchnikiGdaliskiej,
rozprawy doktorskiej: Modelovąnie hydrostalycznegowspomagania w hydrodynamicznw
lożyskuwzdłużnym
uzyskałstopięń naukowy doktora w dziedzinię nauk techrticznych
w dyscyplinienaukowejBudowai EksploatacjiMaszyn.
w latach 2002-2005 był zatrudnionyna stanowisku asystentaw Katedrze Konstrukcji
.
i EksploatacjiMaszyn na WydzialeMechanicznymPolitechnikiGdańskiei.od roku 2ooó do
chwili obecnejjest zatrudnionyna stanowiskuadiurrłtaw Katedrze Konstrukcji Maszyn
iPojazdów na Wydziale Mechanicznym Politechniki cdańskiei. W marcu roku 2015
przebywałjako Visiting Professor na miesięcznympobycie w charaktelzeProfesora
wizytującegona zaproszenieUniversitede Poitiers(Francja).
Dr inz. Michałwodtkęposiadatakżedoświadczenie
przemysłowe.
w latach2006.2008
byłfatrudnionyjako specjalistaanaliz MEs, w Tecwill Polska Sp' z o'o' Gdansk,a w roku
20l3 pracowałjako
specjalistaR&D w NoVA Sp' z o.o.Gdynia'
2. ocena osiągnięcianaukowego
Dr inz.MichałWodtkejakoosiągnięcie
naukowewynikające
z ań. l6 ust.2 ustawyz dnia
l4 marca2003r'o stopniachnaukowychityłulenaukowynorazo stopniachi tytulęw zakesię
sztuki(Dz. U. nr 65,poz. 595ze zm.)wskazujejednotematyczny
cykl publikacjizatytulowany:

Rozwój teoretycznychi eksperymentrInychmetodbadawczychhydrodynamicznych
lożyskwzdlużnych
publikacjiuzupełniajqcych
cykl tentworzyautorskamonografia[l] orazjedenaście
[2publikacjęstanowią
l2] wyszczególnionych
w wykazieumieszczonymponiżej.Przedstawionę
własne osiągnięcia badawczo.naukowe dotyczące tematyki wzdfuznych łozysk
hydrodynamicznych.
Wybranepublikacjewchodzqcew składcyklu:
t' wodtke M' (100%):Hydrodynamiczne
łożyska
wzdłużne
z warstwąślizgową
z PEEK,
Monografianr l6l. WydawnictwoPolitechnikiGdanskiej201'7,s.216.
2' wodtke M' ( l00 %):Hydrodynamicthrustbearingswith polymerlining' Tńbologia:Tarcie,
Zużyciei smarowanie'Nr 4 (20ló)' s' 225.237'
3' wodtkęM' (80 %),wasilczuk M.: EvaluationofapparentYoung's modulus
ofthę compositę
polymer layers used as sliding sulfaces in hydrodynamicthrust bęarings.Tribology
Intemational,
Vol. 97 (2016),s.244-252,(JCR IF 2,903).
4' WasilczukM., wodtke M' (50 %)' Braunw': cęntrallypivotedtilting pad thrustbearing
with carbon-based
coatedcollar - expedmentalresultsof low- and medium-speed
operation.
(JCR IF 1,418).
TribologyTransactions,
vol.58 (Nr 5),2015,s. 882-893,
5. Wodtke M. (33 %), Olszewski A., Wasilczuk M.: Application of the Fluid*Structure
Interaction
techniquefor theanalysisofhydrodynamiclubńcationproblems'
Proceedingsof the Institutionof Mechanical EngineersPań J . Joumal of Enginęęring
(JCR IF 0,660).
Tribology,
vol.227(Nr 8),2013,s. 888-897,
6' wodtke M. (40 %)' schubertA., Fillon M', Wasilczuk M'' PajączkowskiP': Large
hydrodynamictlrust bearing:comparisonofthe calculationsand measurements.
Proceedings
ofthe InstitutionofMechanicalEngineersPań J - Joumalof EngineeńngTńbology,vol. 228
(Nr 9),2014,s. 974-983,
(JCR IF 0,916).
7' PajączkowskiP., SchubenA., WasilczukM.' wodtkeM. (15 %):Simulationoflarge thrust.
bearingperformance
al transientstates,walm andcold start-up.Proceedingsofthe lnstitution
of Mechanica|EngineersPań J - Joumalo| EngineeringTribology,vol. 228 (Nr l )' 2014' s.
96-103,(JCR rF 0,916).
8. WodtkeM. (40 %),Fillon M., SchubertA., WasilczukM.: Studyof the influenceof heat
convectioncoefficienton predictedperformance
ofa largetilting-padthrustbearing.Joumalof
Tribology- Transactions
of theASME, vol. 135 (Nr 2),2013,s. 1-11, (JCR IF 0,897).
9' DąbrowskiL., PajączkowskiP., Rotta G', WasilczukM., wodtkę M. (l5 %): Improving
pelformanceof lalge th-rustbearingsthroughmodęlingand expe mentation.Mechanics
(JCR IF 0,206).
& Industry,
vol. 14,Nr 4, 2013,s. 267-274,
10' WasilczukM'' WodtkeM' (50%)|Influęnceofcollar dęformations
on hydrodynamic
thrust
bearing performance.ASME/STLE IntęrnationalJoint Tribology Conference, 22-24
Pazdziemik2007,San Diego,USA.
ll. Wodtke M. (100 %): Experimentalcompa son of hydrodynamicthrustbeafingswith
differentpadsurfacematerials.l4th EDF/PprimeWorkshop:"lnfluenceofdesignandmaterials
onjoumal and thrustbearingperformance",
8-9 Pazdziemik2015,Futuroscope,
Francja.
l2. wodtkęM. (80 %),wasilczukM.: Effectofcoatingmateńalpropeńięson tilting-padthrust
bearingperformance'l2th EDF/PrimeWorkshop:..solutionsfor pęrformanceimprovement
and fńction reductionof joumal and thrustbęarings'',17-18wrzesien2ol3, Futuroscope'
Francja.
Najważniejsząpozycjq w cyklu publikacji jest monografia(oznaczonajako [l]
wykazie.
w
Jestto oplacowanieobszeme,liczące216 stroni zawierającel53 rysunkioraz ló
podzielonajestna 5 rozdziałówgłównych:
tabel.Jegotreść

Rozdziałl: ',Hydrodynamiczne
łożyska
wzdfuźne
z polimerowąwarstwąślizgową_stan
wiedzy''przedstawia
aktualnystanwiedzydotyczącyhydrodynamicznych
łożyskwzdłużnych
z polimerowąwarstwąś|izgową'
scharakteryzowano
w nim matęńałystosowanena łożyska,
opisanokonstlukcjęsegmentówz polimerowąwalstwąślizgową,
a takżedokonanoprfęglądu
litęraturydotyczącejbadań teoretycznychi doświadczalnych
analizowanychłożyskowań.
W tej częścipracy wlaściwięzębranowiedzę dotyczĄ}ąprzedfiiofu rozważańoraz wskazano
istotne luki w prowadzonychdo tej pory badaniach.Jest to odpowiedniewprowadzenie
w pŹedstawianą tematykę oraz właściweukierunkowanie opis1rłanych w dalszych
rozdzialachbadan.
Rozdział 2: ,,Problematykabadawcza'Cel i zakres pracy', zawiera sprecyzowanie
iuzasadnieniecęlów prac oraz opis planowanychdo realizacjiprzedsięwzięć'
Wymienione
kwestiewynikająz przędstawionego
stanuwiędzyi sąwłaściwie
uzasadnione'
Rozdział3: ,,Badaniateorętyczne''
zawieramodelteorętyczny
łożyska,
ocenęwybranych
palametrówmateriałowych
oraz wyniki analizyTEHD. Jestobszemyi wartościowy
mateńał
badawczy'Symulacjekomputeloweprzeprowadzono
korzystającz technikiFSI, która łączy
analizę przępb.\łuz mechanikąciała a stałego'Szczególnie wańe podkeśleniajest, żę
dołożono
wielu starań,aby przyjętymodęlodzwierciedlał
rzeczywistewarunkipracyłożyska.
Dzięki temuuzyskanewyniki charakteryzują
się znacznymstopniemwiarygodności.
jest istotnymi koniecznymuzupelnieniem
Rozdział4: ,,Badaniadoświadcza|ne''
badań
teoretycznych'zostały one przeprowadzone na zmodemizowanymstanowisku soN.
W przeprowadzonychpracach wykazano dobrą zgodnośćwyników badan teoretycznych
i doświadczalnych.
Rozdział5: ,,Wnioskikońcowęi podsumowanie''
głównąpracy i zawiera
zamykatręść
wnioskio charaktęrze
praktycznym,a takżęwnioskidotyczącedalszychbadań.
Wykaz literaturyzawieru 2'73 pozycje. Cyowana w pracy literaturajest akrualna
reprezentat].\łna
i
dla podejmowanego
problemu.
Monografię[l] oceniampozytywnie' Podjętytematjęst aktualnyi istotnyz punktu
widzeniadyscyplinynaukowejbudowai eksploatacja
maszyn.Syntezawiedzy oraz uzyskane
wyniki badańz pewnością
istotniępowiększająwiedzędotyczącą
zjawiskw filmie smarowym
oraz elementachrozważanychłożysk.Uzupełniajq|akże bazę danych niezbędnądo
praktycznychzastosowańzmodyfikowanych
łożyskowan'
Zaprezentowane
w pracy[1]wyniki
badań wraz z ich ana|iząstanowią istotny wkładw rozwój dyscypliny naukowej budowa i
eksploatacja
maszyn.
Praca [2] jest ind1'widualnąpublikacją Habilitanta' zawiera wyniki badań
hydrodynamicznychłożysk wzdłużnychz polimerową warstwą ślizgową.Podęjmuje
zagadnieniazbliżonetęmatyczniedo zawańychw monografii[l]. Jest opańa na szerokim
przeglądzielitemturyoraz badaniachwłasnychAutora stanowiącopracowaniena dobrym
poziomiemerytorycznym.
Praca [3] jest pub|ikacjąwspółautorską
Habilitanta'Zawiera wyniki badań modułu
Younga kompoz)'towychwarstw polimerowych stosowanych w hydrodynamicznych
łożyskach
wzdłużnych.
Przedstawionesą wyniki badańeksperymentalnych
oraz symulacji
komputerowych
z wykorzystaniem
MES' Dotycząone chąraktęrystyk
materiałowych,
ańykuł
nie zawiera wyników badań tribologicznych, Ze względl na przedmiotbadań możnauznaćją
za spójn4 z cyklem publikacji, opracowanięcharakteryzujesię wysokim poziomem
mer),torycznym.
opracowanie[4]to równieżpublikacjawspólautorska
Kandydata.Przędstawia
mętodykę
oraz wyniki badaliwzdłuznychłozyskślizgowych
z niet}?owymipowłokamiDLc. Badania
prowadzonebyły w zakresie tarcia płynnegoi mieszanegoi charaktęryzująsię dużą
orygina|nością
metodyczną.
Anykułprzygotowanyjest
na wysokimpoziomiemery'torycznym.

Prace [5'6'7] zawierająszczegółoweinformacjeo zaproponowanejnowej metodzie
prowadzęnia ana|iz obliczeniowych bydrodynamicznych łożysk wzdłużnych
z wykorzystaniemana|izykomputerowej
FsI (Fluid-structwe-Interaction).
wszystkietzy są
publikacjami współautorskimiHabilitanta. Przedstawiająwaltościowęwyniki badan
hydrodynamicznych
łożyskwzdłużnychbazującychna symulacjachkomputerowycholaz
skorelowanychz nimi badaniacheksperymęntalnych.
Dotycfąszerokiegozakesu wymuszeń
i koncentlują się lożyskach o dużych wyrniarach. wnoszą nową wiedzę w zakresie badań
teoretycznych
i eksperymentalnych
tegotypułożysk.
Równieżpracę [8,9'10]są współautorskimi
pracamiHabilitanta.Dotyczą one badań
wpływuprzyjmowanychw analizachzałożeńna uzyskiwaneobliczeniowo pafametrydziałania
łożysk wzdłużnych. Badaniom poddano wpĘ.w uproszczeń modelu p|zepł}.rł'uoleju
w szcze|inie(zmienność
tempelafuryi lepkości
wlotowej
olejuw filmie 2D i 3D), temperatury
filmu, współczynnika przejmowaniaciępła na ściankachseginentu zakładanegodo
uwzględnieniaprzejmowaniaciep|aprzez opływającygo olej a takżewpłylv deformacji
termosprężystych
talczy ślizgowej.Wyniki analiz zostaty polównane do wyników
eksperymentalnychuzyskanych najczęściejdla łożysk hydrodynamicznycho dużych
rozmiarach' wykazano, że warunki brzegowe, których przyjęcie jest wymagane do
prowadzeniaanaliz łożyskobecniestosowanymimodęlami,mają bardzo duży wpływ na
uzyskiwanewyniki teoletyczneparamętrówdziałaniałożyska(ciśnienia
i temperatury
filmu,
kształtszczelinysmamejomz deformacjesegmentu).
Prace[l 1] (autorska)
olaz [l2] współautorcka
to publikacjekonfęręncyjne.
w pracy[l l ]
przedstawiono
wybranewyniki ana|izdoświadczalnych
łozyskaz pokryciemkompoz},tem
na
bazie polimeru PEEK. Z kolei w pracy [l2] zaprezentowano
wyniki analiz poró\łTujqce
obliczoneparametryłożyskz pokryciempowierzchniróżnymimatęńałamipolimerowymi
(PTFE' PEEK) oraz białymmętalem.
jędnotematyczny
Analizujączaprezentowany
cykl publikacjimoźnastwierdzić,że:
. zawiera on l monografię,7 publikacji w czasopismachz listy JCR, l publikację
w czasopiśmie
renomowanych
z listy B wykazu MNiSW oraz trzy publikacjew mateńałach
konferencjimiędzynarodowych,
- trzy publikacje[1,2,ll] są wyłącznieautorstwaHabilitanta(w tym monografia),pozostałe
mającharakterwspółautorski,
udziałKandydatawynosiw nich od 15%([7])do 80%([l2])'
. zgodnie z oświadczęniami
współautorówudziałKandydataw pracachwspółautorskich
polegałna: opmcowaniukoncepcjiartykułu[3'4'5'6'8'10'12]'opracowaniumetodykibadań
[3'4,5,6'8'10'l2]' wykonaniu badań teoretycznych t3,6,12]' wykonaniu badań
doświadczalnych[3,4], opracowaniu lub współopracowaniumodeli obliczeniowych
w analizielub opracowaniuwyników badań
[5,6,8'9,l0],uczestnictwolub wspóluczestnictwo
uczęstnictwo
w
wniosków [3,4,5,6,7,8,9,l0,l2]oraz
opracowaniu
'10,|2l'
[3'4'5'6'7,8,9
analiziestanuwiedzy 13,4,6,1
,8,121,
. jest on spójnytematyczniei dotyczyhydrodynamicznych
łoŹyskwzdłużnych,
- zawieraopracowaniana wysokimpoziomiemeryorycznym,
- wykazu1eznaczącyudziałm€ry,toryczny Habilitantaw pracachzbiorowych,
. jęgo tytułjest nieco zb}'twąski w odniesieniudo zawieranychtreścii wkładuKandydata
(pomija przykładowoaspektyzwiqzanez badaniamimateńałówna wa$twy ślizgowę).
Podsumowującocenę osiągnięcianaukowegodI inż' Michała wodtke w postaci
jednotematycznego
metod
cyklu publikacjipt' ,,Rozwójteoretycznychi ękspęrymęntalnych
łozyskwzdłużnych''
stwierdzam,
żewnosiono istotnywkład
badawcfychhydrodynamicznych
w rozwój dyscypliny naukowej budowa ieksploatacja maszyn. Wkład ten upatruję
w szczepólności
w:

. określeniu
wpływuw założeń
modeluob|iczeniowego
łożyskwzdłużnych
wykorzystujących
rozwiązanie równania Reynoldsa oraz warunków brzegowych na wyniki analiz
obliczeniowych,
. opmcowaniumetodyki analif teorelycznychłożyskf wykoizystaniemmetody FSI oraz
przeprowadzeniu
ana|iz obliczeniowychłożyskz pokryciemkompoz}4emPEEK istopem
białegometalu,
. opracow1.waniu
metodykiomz przeprowadzeniu
badandoświadczalnych
kompoz,,towego
pokryciaślizgowego
w cęluwyznaczeniawańościpammetrówmatęriałowych'
- opracowaniemetodyki badań łożyskw stanachnieusta|onychz rói.nyfii skojarzeniami
materiałowymi
powierzchniślizgowych
3. ocena dorobku naukowegoi akĘrynościnaukowejHabilitanta
Aktywnośćnąukowadr inz. Michała Wodtkę po uzyskaniu stopnia doktora nauk
technicznych dotyczyła problematyki zwi4zanej z hydrodynamiczrrymiłożyskami
podejmowane
wzdłużnymi.
Najistotniejsze
w tym zakęsie to:
zagadnięnia
. badaniateoretycznych
hydrodynamicznych
łoŹyskwzdłużnych
z wykorzystaniem
dotychczas
stosowanych modeli ob|iczeniowych wraz z odniesieniem ich do wyników badan
eksperymentalnych,
. rozwijaniemodeli symulacyjnychłożyskwzdłużnych
oraz ana|izyteoretycznełożyskowń
podstawie,
na ich
- opracowanie
pomiarówparametrówmateńałowych
pokrycia
metodykiorazprzeprowadzenie
polimerowego
przeznaczeniem
\łykorzystania
w
symulacyjnych,
łożyskz
do
modelach
. opracowaniemetodykibadandoświadcza|nych
działaniałożyskw stanachustalonychoraz
stanachnieustalonych,
- badaniaporównawczełożyskdla różnychskojarzeńmateriałowych
powierzchniślizgowych
oraz różnychwarunkówpracy.
Dorobek naukowyKandydatajest systematycznie
rozszerzu|yna nowe zagadni€ n ia
kompętęncji.
Zarówno dorobeknaukowyjak
iaplikację, dowodzqcciągłegopodwyższania
powiększone
po
naukowazostały
znacząco
i aktywność
uzyskaniustopnianaukowegodoktora'
Kompleksowaanaliza dorobkunaukowegooraz aktywności
naukowejpozwala zauważyć
pub|ikacje
wszechstronność
działań,którychdowodemsą liczne
oraz inneformydziałalności.
Całościowy
dorobekpublikacyjnydr inż'Michaławodtke wynosi64 publikacje,z tego
60 ukazałosię po uzyskaniustopniadoktora'w dorobkutym znajdująsię publikacjef listy
JCR (8) oraz monografie(l). Aktywność
naukowo-badawcza
oraz wdrożeniowaKandydata
po uzyskaniustopniadoktoraprzejawiasiętakzepublikacjamiw recenzowanych
czasopismach
(6)
naukowychspoza listy JCR (l3) udziałemw zagranicznych(4) międzynarodowych
i krajowychkonferencjach
naukowych,udziałem
w projektach
badawczych(5),sporządzanięm
(29)
ekspeńyz
oftĘ recenzowaniempublikacji w czasopismachnaukowych' opracował
równięż l patentonz 1 v'łzóruż}4kowy,które zostaływdrożone.Jest ponadtoAutorem
(l5)
osiągnięćprojektowych,
konstrukcyjnych,
technologicznych
i wdrożęniowych
w podsumowaniustwierdzam,żę dorobeknaukowy i aktywność
naukowa dr inż'
MichałaWodtkezasługuje
na pozytywnąocenąi spełniawymaganiastawianekandydatomdo
stooniadoktorahabilitowaneso.

4. Ocena osiągnięć naukowo-badawczych w świetle kryt€ r iów
zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i szkolnictwa wyżŚzego f dnia l września2011
w sprawie kryteriów oceny osiągnięćosoby ubiegającejsię o nadania stopnia doktora
habilitowanego
W odniesięniudo analizywymagaństawianychosobieubiegającęj
sięo nadaniestopnia
doktorahabilitowanęgow obszarfęnauk technicznychzgodniez kry,teriamipodanymiw
rozporządzeniu
dorobekHabilitantapo uzyskaniustopniadoktoraobejmuje:
- autorstwolub współautorstwo
publikacji naukowychw czasopismachznajdującychsię
w bazie JCR 8 pozycji współautorskich,
udziałKandydataw pozycjachwspółautorskich
wynosiodpowiedniood l5 do 80%,
- autorstwozrealizowanegooryginalnegoosiqgnięciaprojektowego,konstrukcyjnegolub
technologicznego:
15 opracowańo charaktężeoryginalnychosiągnięć,wszystkie zostały
wdroione,
- udzielonepatentymiędzynarodowe
lub krajowe:l wdrożonypatentkajowy opmcowany
w zespole,udziałHabilitantawynosi25%,
- wynalazki,wzory uŻ},tkowe
i przemysłowe,
które uzyskałyochronęi zostaływystawionena
międfynarodowychlub kajowych wystawachlub targach:l wdlożony kajowy wzór
uż}'tkowy
opracowanyw zespole'udziałHabilitantawynosi20oń,
- autolstwo lub współautorstwomonografii, publikacji naukowych w czasopismach
międzynarodowychlub krajowych: l monografia autorska, l rozdział w monografii,
8 publikacjiw czasopismach
r listy JCR 13 publikacjiw czasopismach
recenzowanych
spoza
listy JCR,
- autorstwolub współautorstwo
odpowiedniodla danegoobszalu:oplacowańzbiorowych,
katalogów, dokumentacji prac badawczych, ekspeltyz| 24 ekspeńyzy, 20 prac
niepublikowanych,
. sumalyczny impact factor pub|ikacjinaukowychwedługlisty JcR, zgodnię z Iokięm
opublikowaniar
8,620,
- liczba cytowańpublikacjiwedługbazyWeb ofScience:58,
- indexHirschaopublikowanych
publikacjiwedługbazyWeb ofScience:4,
- kierowaniemiędzynarodowymi
lub krajowymiprojektamibadawczymilub udziałw takich
projektach:
udziałw charakterze
kierownikaw projektachkajowych l, udziałw charakterze
wykonawcyw projektachkrajowych- 4.
- międzynarodowe
lub kajowe nagrodyza działalność
naukową:- 2, PierwszaNagroda,,Best
PosterAward'' przyznanaprzezFrancuskąSekcjęAmericanSocietyofMechanicalEngineers
(AsME) za placępt.,,ComplianceTests
ofthe PolymerLayersUsedasHydrodynamicBęąring
coatings'' zaplezentowanąna 14th EDFPprime Wolkshop, Poitiers, Francja; Nagroda
zespołowa
RektoraPolitechnikiGdanskiejza rozwój laboratorium
WydziałuMechanicznego
dla kieruŃu Mechanikai BudowaMaszyn(2008),
. wygłoszenie
8
referatówna międzynarodowych
lub krajowychkonfęIencjach
tęmatycfnych|
w tym 4 na zaglanicznychkonferencjach
międzynarodowych'
Podsumowującdorobęk naukowo.badawczyi wdrożeniowy Habilitanta należy
stwierdzić,że:
-prace naukowo-badavłcze
dotycząoryginalnychzagadnień metodycznych,badawczych
i aplikacyjnychz zakresuhydrodynamicznych
łożyskwzdłużnych,
- przydatność
aplikacyjnarezLlltatówbadan przejawiasię główniew oryginalnychprojektach
hydrodynamicznychłozysk wzdłużnych'a także \ł/ propozycjach modernizacyjnych
Iozważanvch
svstemówtechnicznvch.

. aktywnośćwdrożeniowaHabilitanta wykftcza pozĄ zagadnienia związĄnę z łożyskuni
wzdłużnymi i dotyczy doskonalenia jednostek pływających, ultra|ekkich statków
powietrznych,
instalacjiruociągowychi stacjiwieńniczych,
- Kandydat posiada w}Tóźniającąwiedzę, umiejętnościi kompetencje w zakresie
odpowiadajqcym
plowadzonympracombadawczymi wdrożeniowym,
- dorobekjest spójny tęmatycznieoraz upowszechniany
w dużejczęściw renomowanych,
specjalistycznych
czasopismach
naukowychz obszarutribologii.
odnoszącsię do szczegółowych
kr',teńówocęnydorobkunaukowo-badawczego
osoby
ubiegającejsię o nadaniestopniadoktorahabilitowanegow obszaĘe nauk technicznych
sformułowanych
w Rozporządzeniu
MNiSw stwierdzam,żedJ inz. Michałwodtke wypełnia
wszvstkiez 12 kyteriów co naleŹyuznaćza wskaźnikw pęłnisatysfakcjonujący.
spełnione
są zatemw tym zaklesiew pelni wymaganiastawianew tym zakęsie kandydatomdo stopnia
doktorahabilitowanego.
Biorąc pod uwagę zakres badań prowadzonychprzez Habilitanta,w szczególności
zagadnieniazwiqzane hydrodynamicznymiłożyskamiwzdłuźnymi,z na|ężyuz:nać,ie
probIematyka
pracbadawczychmieścisięw dyscypliniebudowai eksploatacja
maszyn.
5, Ocena dorobku
międzYnarodowej

dydaktycznego,

popularyzatorskiego

or'.z

wspólpracy

Dr inż.Michałwodtkejest posiadarównieżznaczącydorobekdydaktyczny.Prowadził
zajęciadydaktycznew formiewykładówi/lubćwiczeńoraz laboratońów:
- z przedmiotuPodstawyBudowyMaszyndla kieruŃu Transport,
- z pĘedmiotuPodstawyKonstrukcjiMaszyn dla kierunkówMechanikai BudowaMaszyn,
Mechatronika,
Zarzadzaniei Inżynieria
ProdukcjiorazInzynieńaMechaniczno-Medyczna,
- z przedmiotuGrafikaInzyrierskadla kierunkuMęchanikai BudowaMaszyn.
W dorobkuposiadalównież zajęciarealizowanew języku angieIskimz pżędmiofu
Modelingin MachineDesignna kierunkulntemationalDesignEngineer.W ramachprogtamu
Erasmust odbyłtygodniowycykl wykładóww National Technical University of Athens,
Atęny, Grecja' w ramachpobytu w wymienionejUczelni Wygłosiłserię wykładówdla
studentów5 Ioku oraz doktorantówwydziałuinżynieriimorskiejnt. projektowania,
badań,
diagnostykii eksploatacjihydrodynamicznych
łożyskwzdfużnychBył równiez promotorem
9 prac dyplomowych (6 magisterskichoraz 3 inżynięrskich)'
jest także
wańy zauwaŹenia
udziałKandydaw organizacjidydaktyki.opracowałautorskiprognm przedmiotu Podstawy
Budowy Maszyn realizowanegona międzywydziałowym
kierunkuTranspońw Po|itęchnicę
Gdańskiej oraz autorski progmm kursów wykorzystaniasynulacji komputerowychw
mechanice.Prowadzilna podstawietegoprogramudla sfudentóworaf pracownikówuczelni
wa$ztaty praktyczneprzeprowadzaniaanaliz obliczeniowychzwykorzystaniemMetody
ElementówSkończonych. DorobekdydaktycznyKandydatajest .óżnorodny,a prowadzone
zajęcia dydaktycznesą dobrzę skorelowanez profilem badań naukowych i pracami
wdrożęniowymi.
Habilitantprowadziłtakżedziałalność
organizacyjną
i popularyzatorską.
JestczłoŃiem
Polskiego Towarzystwa Tńbologicznego. Był człoŃiem komitetu organizacyjnego
ogólnopo|skiej konferęncji xxxv
Jesienna szkoła Tribologiczna oraz warsztatów
Tribo|ogicznych
Projektowanie
i Eksp|oatacja
Łozysk Ślizgowych.
W ramachwspółpracymiędzynarodowejwspółpracowałz następującymiośrodkami:
- Universitć de Poitiers, Poitiers' Francja. współpraca obejmowałamiesięczny poby
w charakterze Profesoia wiz}'tującego; ramach pob}tu Kandydat wygłosił wykłady nt.

hydrodynamicznych
łożyskwzdłużnych
oraznowoczęsnych
tęchnikich badania.Brałrównież
ałtywnyudziałw pracachbadawczychw laboratoriach
inso,tutu,
- National Technical UniveNity of Athens, Ateny, Crecja. W ramach pobfu
Kandydat
wygłosiłemserię wykładówdla studęntów5 roku olaz doktorantówwydziałuinzynierii
morskĘ nt.projęktowania
badani eksploatacji
hydrodynamicznych
łożyskwzdłużnych,
- cE RenewableEnergy Hydro, Szwajcaria.Współplacaobejmowałi
trzykotny pob},tna
zaproszeniekoncemuGE (Alstom);w ramachpob}'tuHabilitantbrałudziałw seminańach
dotyczącychhydrodynamicznychłożyskwzdłużnychoraz plezentowałmożliwościoraz
osiągnięciabadawczo.rozwojowe
PoIitechnikiGdanskiei.
-.VATech Es.her wyss, Ravensbu.g,Niemcy. Pobyt na zaproszenievATech,
obęjmował
Udziałw semina um nt' ploblęmóweksploatacji
hydrodynamicznych
łozyskwzdłuznych
elektrowniwodnychorazpotencjalnych
żródełich awarii.
Zgodniez wymaganiamistawianymikandydatomdo stopniadoktorahabilitowanego,
klóre.są zawanęw przyta.zanymj\]ż.Rozporządzeniu
MNiSW osiągnięciadr inż.Michała
wodtke w. zakęsie dorobku dydaktycznęgo,popularyzatolskiego'oraz współpracy
międzynarodowej
po uzyskaniustopniadoktoraobejmują:
. uczestnrctwow programacheuropejskichi innych programachmiędzynarodowych
lub
krajowych:ProgramErasmus+,
. udział w międzynarodowychlub kĄowych konferencjachnaukowych
lub udział
w komitetachorganizacyjnychtych konferencji:czyany udziałw 8 konferencjach(w tym
4 międzynarodowych,
udziałw komitecieorganizacyjnym
l konfęręncji,
- otrzymanęnagrodyi wyróżnienia:
2; PierwszaNagroda,'BestPostęrAwald'' przyznanapfzez
FrancuskąSekcję American society of Mechanical Engineers (ASME) żu p.acę pr.
,,
Compliance Tests of thę Polymęr Layęrs Used as Hydrodynamic Bearing Coatings''
zaprezentowaną
na l4th EDF P me workshop,Poitiers,Francja;NagrodazespolowaRektóra
Politecluriki Gdańskiej za rozwój laboratoriumWydziału Mechinicznegó dla kierunku
Mechanikai BudowaMaszyn,
- udziałw konsorcjachi sięciachbadawczych:udziałw konsoĄach realizującychprojekty
badawczew ramachprogramówKBN orazNcBiR,
- k.ie-r9wanie
projektamirealizowanymiwe współpracyz naukowcamiz innych ośrodków
polskich i zagranicznych, a w przypadku badali stosowanych we współpracy
z przedsiębiorcami;
kierowanie6 pracamibadawczymizleconymiprzezpizędsiębior.ów,
. udziałw komitetachredakcyjnychi radachnaukowychczasopism:brak,
- członkostwo w międzynarodowychlub kajowych organizacjach
i towarzysrwacn
naukowych:członJ<ostwo
w PolskimTowarzystwieTribologicżnym
,
- osiągnięciadydakrycznew popularyzacjinauki: prowadzeniezajęć
dydaktycznychna
PolitechniceGdanskiej,zajęcie prowadzonew National Technical iJnivirsity of Athens
w ramachprogramuErasmus+,
- opieka naukowanad studentami:promotor9 prac d}?lomowych (6
magistęrskichoraz
3 inżynielskich),
. opieka naukowa nad doktonntami w charakterzeopiękunanaukowegoluo promotora
pomocniczego:
brak,
- staz€ w zagranicznych|ub kĄowych ośrodkach
naukowychlub akademickich:miesięczny
pobytW charakterze
ProfesoraWizytującego
w Univęrsitćde Poitiers,Poitięrs,Francja,
. wykon1rłanie
ekspeńyzlub innychopracowańna zamówienieorganówwładzypublicznej'
samożqduterytorialnego,
podmiotówrealizującychzadaniepublicme lub przedsiębiorców:
opracowanie(ako autorIubwspółautor)
24 ekspeńyz,
.ldział w zespołacheksperckichlub konkursowych:udziałw zespołachopracowujących
ekspeńyzyna zleceniepodmiotówzewnętrznych'

- ręcęnzowanie
projektówmiędzynarodowych
lub kajowych oraz publikacjiw czasopismach
24 recenzjeartykułów
międzynarodowych
lub kajowych:recenzjepublikacjiw czasopismach:
(Tribology
Intęmational,
Proceedings
of
the IMechE, Part J:
w czasopismachz listy JCR
Joumal of
Journalof EngineeringTribology,Mechanics& Industry,T bologyTransactions,
Tribology,Transactions
ofASME, Advancesin MechanicalEnginee ng),Iecenzjealtykułów
w czasopismachspozalisty JCR (Tribologia,Tribologyin Industry).
w podsumowaniustwietdzafi'j'e dt ini!.Michałwodtkęjęst aktywnymnauczycielem
i współpracę
międzynarodową'
akademickim,zaangaŹowanym
takżew pmceorganizacyjnę
i Szkolnictwa
kryę
zawartych
w
Rozporządzeniu
MinistraNauki
Analiza spełnienia
ów
się
wyższegof dnia l wTześnia
20l l w sprawiek1'teriów ocenyosiągnięćosobyubiegającej
o nadania stopnia doktora habilitowanego w zakesię dorobku dydaktycznego
prowadzido stwieldzenia,żedr inż'
popularyzatorskiego
oraz współpracymiędzynarodowej
MichałWodtkew1pełnia|2 z |4 kr}'tęriówna nalężyuznaćza wynik wysocezadowalający.
w tym zakesie kandydatomdo stopniadoktora
Spełnionesq zatem uTmaganiasta\ł/ianę
habilitowanego.
ó. Podsumowaniei wniosek końcowy
Wykonanaocena cyklu publikacji oraz dorobkunaukowegodr inz. Michaławodtke
wskazuje, że Habilitant podjął aktualną i złożonąproblemowo tematykę badawczą
wdloŻeniowymirozwojowym. Rozwłanie
charakteryzujqcq
się znaczącympotencjałem
modeli symulacyjnych i doskonalenie metod badawczych ukieruŃowanych na
jęst istotnymwspółcześnie
zagadnieniembadawcfym,
hydrodynamiczne
łożyskawzdłużne
publikacje
renomowanych
naukowych
oraz licznepraktyczne
czegodowodzą
w
czasopismach
zastosowaniawyników badan, w $.rn we współpracy z |iczącymi się potentatami
przemysłowymi'
praktycznymi wdrozeniowymobejmuje
Wiele pracKandydatao charakterze
zagadnieniaz obszaruinżynieriimechanicznej
wykaczającepozaobszarhydrodynamicznych
i znaczących
łożyskwzdłużnych,
co dodatkowodowodziszerokiegospektrumfainteresowai\
kompetencjinaukowych,badawczychi inżynierskich.
Uważam,żedokonanianaukowedr inż.Michaławodtke stanowiąistotnywkładrozwój
dyscypliny nauko\'/ejbudowa ieksploatacjamaszyn' Wkład ten upatrujęw szczególności
w rozwijaniu modeli symulacyjnych łożysk wzdłużnychotaz ana|izach teoletyczne
łożyskowańna ich podstawię,opracowanillmetodyki oraz przeplowadzeniupomiarów
parametrów materiałowychpokrycia polimerowęgo łożysk z ptzeznaczeniern do
wykorzystania w modęlach symulacyjnych olaz oplacowaniu metodyki badań
łożyskw stanachustalonycholaz nieustalonych'
doświadczalnych
działania
Na pofytywną ocenę zasługują też z pewnościądokonania dydaktyczne
i popularyzatorskieolaz dzia|a|ność
orgnizacyjna Habilitanta.Jestkompetentnymi aktywnym
nauczycielęmakademickimpodejmującym|ó\alr'ież.zadaniaorganizacyjnei współpracę
międzynarodową'
naukowoAnalizadokonańdr inż.Michaławodtkewe wszystkichobszamchaktywności
populalyzatorskiej
badawczej'wdrożeniowej,
dydaktycznej,
oraf organizacyjnejwskazuje,że
spełniająone wymaganiastawianekandydatomubiegającymsię o status samodzięlnęgo
problematykabadawcza'zawańaw cyklu publikacji
pracownikanaukowego.Podęjmowana
oraf przedstawionym
dolobku naukowymmieścisię w dyscypliniebudowai eksploatacja
maszyn' Dorobek dydaktyczny i organifacyjnyjest wystarczającospójny z dorobkiem
naukowym,spełnionesą takŻew całkowiciewystarczającym
stopniuwymaganiaformalne
wcześniej
RozpoŹądzeniuMNisw'
okęślonęw przywoływanym

Na podstawie przeprowadzonej analizy osiągnięcia laukowego oraz dorobku
naukowego i wdrożeniowego,a także osiągnięćdydaktycznych i organizacyjnycb
stwierdzam' że speloioue zostały wymagania stawiane procedurze habilitacyjnej
wynikającez Usta$Y o stopniachnaukowychi tytule Daukowymz dnia 14 marcł 2003
roku oraz Rozporządz€ n ia MNisw z dnia l września2011roku.
Przedkladam zatem Komisji Habilitacyjnej oraz Radzie Wydzialu Mechaniczrego
Politechniki Gdańskiej wniosek o nadanie dr inż.Michalowi wodtk€ stopnia doktora
habi|itowan€ g o w dyscypliniebudowai eksplo.tacjamaszyn.
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