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OCENA
osiągnięćnaukowychotaz akt}wttościnaukowej,dydaktyczneji organizacyjnei
dr. inŹ. MichałaWod&e
w zwiąfku z postępowanięńo nadaniestopDiadoktorahabilitowanego
Rec€nzja została przygotowana na podsbwie pisma Dziekana Wydziafu Mechanicznego
Politechniki Gdarńskiej'prof. Dariusza Mikie|ewicza. z dnia 0.|1.2oI.1r.
Podstawęopinii stanowiłzbiór dokumentówzawierającycykl publikacji oraz autoreferatwraz
z komDletemzałaczników.

Sylwetka naukowa Kandydata
Dr inż. Michała Wodtkejest absolwentemWydziafu Mechanicznego Politechniki Gdńskiej.
po obronieńu w 2002 roku pracy dyplomowejpt..Ahalizd ko,,strukcyjnai projek|,node|nizacji
przyrzq)u do pomiatu vewnęlłznejgeometfii turociągu, na kieruŃu Mechaniką i budowa
maszy|1,swcja]ność
Napęd),'s|erowaniei automaD,facjamas4/,|.
w toku 2015 uzyskał na tym sarnym wydziale stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie Budowa i elsploatacja maszyn na podstawie rozprawy Modelowanie
Promotorempr'acy
hydrosta|ycznegowspomaganiaw hydrodynamicznymłożysku|9zdłużnym.
byłprof. dr hab. inż.Antoni Nęyman.
od roku 2006 roku jest zatrudniony w Katedrzę Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na
stanowiskuadiunlta.
Zainteresowanianaukowe Kandydata obeimują głównie prob|ematykębydrodynamiczrrych
łożysk ś|izgowychwzdłużnych,aczkolwiek w swojej działalnościzajmował się lównież
hydrodynamicaymi łożyskamipoprzę{znymi,w tym smarowanymiwodą.
opublikował dotychcf'as53 pf?icę(8 zbazy WoS), 2 rozdziĄ w ksi4zkach' byłwspołautorem
l0. refęratów (4. fĄ q"lanlcą).w prezentowanymcyklu 12. prac 3 stanowią opmcowania
samodzielne.Liczba cytowan wedługbazy woS 59' liczba Hirscha 4. sumaryczny impact
factor publikacji naukowych wedfug Joumal citation Repońs ' 8'26 (dla publikacji
przedstawionychdo oceny w ramachpostępowaniahabilitacyjnegowynosi IF : 7).
ocena osiągnięcia naukowggo
Kardydat przedstawiłdo oceny, jako osiągnięcienaukowe wg ań. 16. ust. 2 p.l.
jednotematyczny cykl 12. prac' zaq.tulowany: Roz|łój teorelyczn,ch i ekperymentalnych

metodbadawcrychhydrodynamicznychłożyskwzdłużf)',cŁktóry stanowią:jedna monografia'
8 ańykułów oraz 3 ręferaty:
|'

wodtk€ M. (|00 %):Hydrod}.namicae
łożyska
wzdłuaez warstwąś|izgową
z PEEK' Monogr.fi' nr ]ól.
wyda\łnictwoPo|ilechnikiGdanskiej20|7.s' 2|ó.

2. wodtke M. (l00%)j Hydrcdynamicthfus(bearingswith po|ym€ f |ining.Tribologia:Tarcie, zxżycie
i Smarowanie,
Nr 4 (20I6),s. 225-231.
3. Wodtke M. (80 %),WasilczukM.:Evalualionof apparent
Young'smodulusofthe compositepolymerlayers
usedas sfidingsurfaces
in hydrodynamic
(2016),s.2M-252.
thrustbearings.
TribologyIntemational,Vol.9T
(JCR rF 2,903).
4.

wasilczuk M.' wodt|.e M. (50 %)' Braun w.: cenh-.l|y Pivot€d lihin8 pad thrust b€aring with cańon-based
coaled collar - exp€rimenra| resu|tsof|ow- and medium.spe€d operation.Tribolory Tmnsactions'vo|. 58 (Nr
(JCR IF 1,418).
5).2015,s.882-893.

5. wodl|c M. (33 %).olsz€ w ski A'' wasilczuk M.: App|icationofthe Fluid structurelnteract|on
technlque
pfoblems'Proceedings
for th€ ana|ysisofhydrodynanic|ubńcation
ofthe Institution
ofMechanicalEngineers
Pań J - JoumalofEngineeringTńbolog/' vol' 227 (Nr 8)' 20|3,s' 888-897'(JCR IF 0'óó0)'
ó'

wodtke M. (40 %)' schubeń A.' Fi||onM.' wasi|curkM.' PajączkowskiP.: rŹĘe hydrodynamicdrust
b€aring: comparison of the ca|cu|ationsand measur€rnents' hoce€dings of the Instifution of M€chanica|
EngineersPartJ . JoumalofEngineeringTribo|ogy'vo|.228 (Nr 9)' 20|4' s' 974.983'(JcR lF 0'9ró).

7'

PajączkowskiP', schube|.lA'' wasi|czuk N4', wodtk€ M. (|5%): simulationof |a€ € thfust-bearing
performance at tmnsient states, warm and cold start-up. Proceedings of the lnstitution of Mechanical
Engin€ e rs PartJ - Joumalof Engin€ € r ing Tribo|ogy'vo|.228 (Nr l)' 20|4' s. 96.103'(JcR lF 0'9ló)'

8. wodtke M. (40 %)' Fi|lon M.' schut'ert A'' wasi|ca|k M.: study of the influence of h€al convection
coefficient on predicled p€rformance ofa |al8eli|ting-p6dtlYust b€aring. Jouma|ofTribo|os/ Transactions
oftheASME, vol. 135(Nr2).2013,s.
l-l l, (JCR IF 0,897).
9. DąbrowskiL.' PajączkowskiP',Rottac'' wasilczukM.' wodtk€ M. (l5 %):Improvingperformanc€oflarg€
thrustbeafingsthroughmodelingand experim€ n talion.Mechanics& |ndustry'vo|. |4' Nr 4' 20]3' s' 267.
274,(JCR rF U206).
10. Wasilczuk M.. Wodtke M, (50%): Influenceof collar deformationson hydrodynarnicthrustbearing
p€rformance. AsMgsTLE lntemationa|Joini Tńbo|ogy confeJence. 22.24 Paźlziemik 2007, san Diego.
IJSA.
l I. wodtkc M. (l00o/o):Exp€ r im€ n tal comparisonofhydrodynamicthrustbearingswith differentpad suface
materials.14ń EDF/Pprimeworkshop:..|nflu€ n ceof designand materia|son joumal and thruśt
bearing
peńormance,,'
8.9 Paździemik
2015,Fufuroscope,Frarlcja'
12. wodtkc M. (80%)' wasi|czuk M.: Effecl of coatingmateria|propeńieson ti|ting+adfirust bearing
performance-l2h EDF/Pprime workshop: ..so|ulionsfor p€rfornance improvementand friction reductionof
jouma|anddrust bearings'',l7-l8 wŹesień 20|3, Fuluroscope,
Francja.

Przedstawionycyk| publikacji dotyczy zagadnieńślizgowychłożyskwzdfutnych z wahliwymi
segmentami'w zakrcsiepodnoszeniaich osiągówdwomadrogami:tęchnologiczną,
poprzez
nakładaniena powierzchni segrnentów powłok' oraz konstrukcyjną popżez doskonalenie
metod analiz teoretycznych pozwalających na opt}malizowanie projektowę. Łączenie tych
dwóch sposobów w odniesieniudo tego typu łożyskjest domenąsilnego zespołubadawczego
Politechniki Gdanskiej'którego Kandydatjest członkiem,i co w sposób natum|nystało
u podstawjegorozwojunaŃowego'

ZainteresowanieKarrdydatateoretycznymi eksperymentalnymbadarriemskutków pierwszego
z powższych sposobów przejawia się w wymienionych w powyższym cyklu pierwszych
caerech publikacjach oraz w rcferatachzamieszczonych na ostatoich 3. pozycjach wykazu.
Dotyczy to głównie łożysk z nałoŹonymi na powierzchnie segmęntó\ir'powłokami
polimerowymi, ale jest wśródnich również praca do|ycz{^ powłokiDLC. Pr'acete wydane
zostaty w czasopismach Tribolog) Inte|ndlional, Tribologia, Ttibologł Transactioas,
w obszemej, autorskiej monografii, a tak* przestawione na konferencjach we Francji
(Futuroscope, fo|3 i 20|5)' Udział Kandydata w autorstwietych publikacji jest największy
i wynosi średnio92 7o.Zainteresowaniadrugim sposobemilustrująpublikacje wymienione na
Journal of EngineeringTribologl.
pozycjach:5' 6,,I,8 i 10, wydanegłównieczasopiśmie
oń.
Udział w nich Kandydatawynosi średnio36
Ważlym aspelftemprowadzonychprzez dr. Michała wodtke badańjest to' ie obęjmująone
skrupulatnierealizowaneeksperymenry.Ich zlaczenie, co wykazał,jest kluczowę dla pierwszej
z vymienionych wyżej dróg: okeślenia skutecznościpokrywania powierzchni wahliwych
segmentów powłokarni. któIe łagodziłybypżede wszystkim niekorzystne sku&i tarcia
mieszanego w nięustalonych stanach pracy łożysk, występujących przy roznrchu
.\ł?ł}'\'na prcces
i zatrzym}.waniu,ale któIe mają też znaczĄcy' konieczny do okeślenia,
smalowania.Tarcie mieszanenależydo tych obszańw tńbologii, które, z uwagi na złożoność
zachodzącychńwnocześnie zjawisk' ich zależtośćod wielu czynników (matęńałowych,
konstrukcyjnych, ęksploatacyjnych),a takżeńedostępnośćstrery tarcia nię doczekałysię
zadowalających opisów, które pozwoliłyby na apńoryczne antycypowanie na drodze
teol€tycznęj, tym bardziei projektowej,odpowiednichrozwiązańtechnicznych.Z tych samych
względów eksperymentymająIównieżistotnęznaczeniew odniesieniudo drugięjdrogi - analiz
teoretycznych, w cęlu weryfikacji ich popravności. Zvttaszcza. że ploponowane przez
Kandydata wprowadzanie do $Ięry styku powłok powoduje radykalne, w matym stopniu
systemutribologicznegojaki stanowi strefatarcia,
możliwedo wyliczenia' zmiany właściwości
pod względem mechanicznym (wańości i lozkłady naprężeńi odkształceń),cieplnym
(pojemnośći przewodnośćcieplna, wartościi rozkłady tęmperatury)omz mateńałowym
(zmiana lepkości środka smarowego, Zniana w}.trzymałościna ścinanie matedału
wierzchołków mikonierówności etc.). Nawet jeśli teoretycznie moaa okeślió vpł1'w
niektórych cz}'nników (pojedynczo'rzadko w kombirracji)na końcowy, najw^zniejszyw tym
prz1padku ',skutek tribologiczny''. jakim jest grubośćwarst\,vysmarowej lozdzielającej
powierzchnie elementówtących, to istniejącespżężeniez\łTotnepomiędzy tymi czynnikami
uYmusza ęksperymentalnąweryfikację efektów rczwiązań otrzymanychna drodze obliczeń.
wszystkie powyższeuwarunko''vaniapowodująto, że postępw obszaźe techniki tego typu
łozyskowaniamożliwyjest wyłączniepop|zęz skorelowanąaplikację najnowszychrozwiqzań
tecbnologicznych i tęoretycznych(szcz€gólnie w sensie narzędziowym)' z uwzględnieniem
doskonaleniapodejściametodologicznego'możliwegom.in. dfięki rozwojowi technik
pomiarowych' Świadomy tego Kandydat jako nadrzędny cel swoich głównych dociekań
naukowych, których efękty pŹedstawił do oceny w ramach postępowaniahabilitacyjnego'
metodyki badń dla ustalonych
postawiłopracowanięwłasnej,teoretyczno-ęksperymenta|nej
i przejściowychstanów działaniałozysk wzdłużnychz wahliwymi segm€ntami z lóżnymi
skojarzeniamimatęńałowymipowierzchni ślizgowej.

Analiza dostarczonegodorobku wykazuje, że cel ten fostał w zadowalającymstopniu
osiągnięty,
a uzyskanewyniki naukowe,dyskutowane
w międzynarodo\łym
obiegu'stanowią
roziwiązania oryginalne, w pełni wystarczające do poz),tywnej oceny w procesie
dysertacyjnym.
Uogólniając oryginalneosiągnięcianaukoweKandydata,do najważnięjszyęh,ńożmazĄ|iczyć:
.

.

opracowane' zaawansowanemodele komputelowepozwalającena bardziej szczegółowe,
od dotychczas stosowanych, ana|izy teoretycme łożyskwzdłużnych.Mode|e dotyczą
łołsk z pokfyciem powierzchni ślizgowejstopemlołskowym oraz warstwąpolimerową
(Jpracowane ordz zwerytlkowane metodykr pomialów najważniejszych paramętrów
pokryciapolimerowegołożysk,niezbędnychw badaniachteorętycznych
materiałowych
współczynnikaprzewodzeniaciepłaprzez warstwę,modułusztywnościi jej zależności
od
tempęmtur}'.

.

opracowane' na potrzeby weryfikacji wyników badań teoretycznych, metodyki badń
doświadczalnychdziałaniałożyskw stanachusta|onychoraz w stanachnięustalonych.Jej
weryfikacji dokonanodla segmentówz pokryciem wysokocynowym stopemłożyskowym
i kompoz}tęmpolimerowym oraz dla segmentówbez pokrycią wsŃłFacujących z tarcz4
z powłokąDLC.

.

waltościowe,pozwalające na uogólnienia' wyniki porównania ręzu|tatów stosowanych
dotychczasmodeli obliczeniowych z rezu|tatamiuzyskan}łnina drodze eksper}'rnentaln€j.

Badania. prowadzone przez Kandydala, stopniem zagłębiania się w opracow1.wane
fagadnięnia, wykorzystywaniem nowalorskich mrzĘdz| a także poziomem uzyskiwanych
wyńków odpowiadają najnowsąm trendom obserwowaJr}m w tribologii. sprdwnie
i efekt1'rvnieposługujesię' rozwijanymi w zespoletribologów Politechniki Gdanskiej do analiz
obliczeniowychłożryskhydrodynamicznych,nowoczesnymisystemamikomputęrowymi:
przepływowej.stukfum|nej interakcji (Fluid-structure-lnleraction . FsI), obliczeniowej
męchaniki ptynów (Compuhrional Fluid Dynąmics - CFD)' ob|iczeniowej mechaniki ciała
stałego(MEs). Jego sporym twórczym osiągnięciemtechnicznym była odpowiednia
modemizacjaunikatowego'nie tylko w kJaju,stanowiskado badańhydrodynamicznychłozysk
wzdłużnych'
Jako pierwsfą z pozycji powyższego cyklu Kandydat wymienil monografię pt.
Hy1rodynamiczneloĄskł *zdlużnez warstwq ślizgowqz PEEK' wdaną w 2o|7 t. przśz
Politechnikę Gdańską recenzowaĘ przez prof. JarosławaSępaoraz prof. Wojciecha Wielebę.
Jest to wartościowe
opracowanie'ujmujące- na tle istniejącegostanuwiedzy w obszarze
zakreślonym t}tułem . spory, najważniejszy dorobek Autora w zakresie własnej'
zweryfikowanej eksperymentalnie mętodyki badan teoretycznych łożysk wzdłużnych.
o nowatorskościtego podejściaświadczyuwzględnienie w ana|izach kilku' niebranych
dotychczaspod uwagę,czynników (warstwypośredniej
pomiędzy powłokąa podłożem'
przept}nłu smaru w pżestrzeni międzysegementowej
, $'łyff,]€.czŹi\iazastępczęgo modufu
spĘiystościwzdhrhej w fuŃcji temperatury).stosując pŻy tym mętodęobliczeniową FsI
wykazał.w porównarriudo podejścia
dotychczasstosowanego,zrBczące róż|ice w wartościach
maksyma|nychi rozkładachciśnięniai t€mpemhtry' grubościi kształtufilmu smarcwegooraz
deformacjach- sprężystychi powodowanychrozszerza|nością
cieplną' Z ana|iz tych wynika
wiele istotnychdla praktyki wnioskóu np. taki' że segmentyz pokryciempolimerowym

(uwzględniałPTFE oraz PEEK) wykazujące mniejszą szt}Ąłność
niż segmenty z warstwą
babbitu'umożliwiająkompensację
większychbłędówrozmiarów (wysokości)
oraz kształfu
powierzchnisegmentów.wańościątych stwierdzeńjest również to, żezostatyzweryfikowane
eksperymentalnie'przy czyn dokonanaosobiściemodyfikacja i przystosowaniestanowiskado
badańpozwoliły na ukafanie szeregutechnicznychprob|emówpomiarcwych' które udałosię
rozwiqzać.i które rozwiązń jeszcze na|eży.
Realizacja postulatu Bowdena.Tabora_ miękkiej powłoki na tward}'rnpodłożu_ dokonana
przy zamianie klasycmego pokrycia (warstwamiz metalicznychstoŃw miękkich) powłokami
po|imerowymi zmienia w duŻym stopniu warunki tworzenia fi|mu smarowęgo. Kandydat
stosując szeroki wach|arz analiz i narzędzi obliczeniowych, a tak:zęwyaaczając istotne
za|eżnościna drodze doświadczalnej, ztacząco zredŃował ograniczenia warunków
brzegowych (załoizeńlpraszczających) przy określaniutworzenia filmu smarowego wg
zależności Reynoldsa. stosując przy wynnczaniu wartości i rozkładów nacisków
powierzchniowychi grubościwarstwysmarumodel TEHD, wfiął pod uwagęwszystkie istotne
czynniki, które charakt€ryzowały odmienność
strery talcia z walstwą polimerową w stosuiku
do strefo z babbitem. Większa rczsz.erz^|nośś
cieplna polimeru powoduje zrnniejszenie
grubościwaŃwy smalowej co zwiększa mozliwościjej przerwania; efekt ten wznacnia
mni€jsza przęwodność
cieplna gorsze odprowadzeńe ciepłapowoduje wzrost tęmpęrahrry,
co obniza lępkośćsmaru.Z drugiej strony _ cieńsza warstwasmarowai zrnniejszającesię ze
wzrostemtemperatulyopory lepkiego ścinaniasmaruobniźająoporyruchu. BioĘc to wszystko
pod uwagę' a takżędodatkowo (podejścieoryginalne) problem ciep|nych skutków op\'r'ru
segmentówpr-fęzsmar, Kandydat ustaliłteoretyczniei zweryfikowałeksperymentalnieto, iz
ostatecznyefekt stosowaniapolimerowych powłokjest korzystny w stosunku do ronięań
klasycznych (z warstwąmetalową).
Poz}'tywnieoceniając wańośćuzyskanych p|zęz Kandydaia wyników należy stwierdzić, żE
kategorycznośćdotycząca wykazania korzyści ze stosowania powłok polimerowych
w łozyskach wzdfużnych na razie powinna być nieco złagodzona.flkazane, dobrę efekty
dotyczq tylko oporów ruchu (tarcia);na|ężymiec nadzięję' że podjęteĘdą prace dotyczące
- odpornościna zużywanie.Miękkie pokrycia slopem m€talow}'tn
równieżproblemutrwałości
stosowanejest po to, by zapewnić łatweścinaniesczepień mateńałów elementów Ęcych
w przypadkuprzerwaniafilmu smarowegoi wystąpieńa talcia mięszalrego.o to samo chodzi
w pr4padku pokryć polimelowych, niemniej odmienny mechanizmdestnrkcji,powodowany
namazywaniemsię po|imeruna metalowegopartneratalcia. efektęmczegojest zmiana tarcia
zewnętrznegopolimer.metalna tarcie wewnętŹnew polimerze (lepkie ścimnie)zwiększające
opory ruchu i pogarszającez czasem właściwości
cieplne ukladu, możeprowadzić do zrriany
strukturypolimeru (sieciowania)i jego wykruszania.
jest to. ze nabyta bięgłość
Warte podkreślenia
Kandydata w badaniachłozysk z segmęntarni
pokfytymi różnymi powłokami pozwala na uwzględnienie najnowszych technologii
w)twarzania powłok,w Bm ńwnież metodami PVD. Przeprowadzoneprzez niego badania
wykorzystania powłok DLC, któIe można vllć.ó zz badania wstępne' dały zachęcające
'ezultaty. Powłokite' nominalnietwardew porównaniudo w}.tworzonychz babbitui polimeru,
zapewniająwszakżeten samprz1padektarcia, który opisuje model Bowdena-Tabora(warstwa
jędnakżez inn}'rn
materiafuo małejwytrzymałości
na obciqzenięstychę na twardympodłożu),

mechanizmem.Mimo ułwanego okrcśIeniaDLC, warstwataka zawiera nie tylko strukfury
sp], ale tężgrafifu sp2,który zapewnia w pżypadku tarcia mieszanegoniskie opory ruchu.
powodowanęwyłączniesłabymisiłami van der Waalsa pomiędzy pł},tkamigrafifu. Ponadto'
w badanychprzez Kandydataprzypadkach'łozyskoze skojar'zeńemmateriałowymDlc/stal
było zdolne do działaniaw warunkach tarcia płynnegoprzy mniejszych wańościachliczby
Herseyaniż łożyskaz pokryciem babbitemczy z pokrycięm PEEK.
Podsumowując oceniany powyżej matęriał stanowiący treśćjednotematycziego cyklu
publikacji stwierdzić na|eł' żenadany mu tyfiI ',Rozwój reotetycznychi ekspe4łxentalnych
metod badav)czychhydrodynamicznychldżysk wzdlużnych"właściwieodzwierciedla duĄ,
szybko pomnafany dorobek,świadcz4cyo ciągłymrozwoju naŃowym Kandydata.
Wysoko należy ocenić monognfię scalającą ten mateńał' a także stanowiącą spore
kompendium istniejącej wiedzy z obszatu tribo|ogicznych badali ślizgowych łożrysk
wzdfużnychz wa] iwymi s€gmentami. Monografia ta zostałavlwóż'l.iońa 20|7 r. doroczną
Nagrodą Polskiego Towarzystwa Tńbo|ogiczrrego'Zawiera ona bogaty maleńał badawczy,
szereg wyników, ana]iz' komentarzyi odnięsieh.Znacząca częśćzawartegow niej materiału
plezęntowanabyła w syntetycaej formie w większościpmc zaliczonych do omawianego
cyklu' w których autorski udziałKandydatabyłdominujący.Dotyczy to zwłaszczapub|ikacji:
.
.
.

Hyd|odynańic rhfust bearings wilh polwe| /izrĘ. Tńbologia: Tarcie, zuŻycię
i Smarowanie'Nr 4, 20l 6 ( l 00%własnego
udfiału).
E,alualion of apPąrenl Young's modulusof ńe composirepolymer layers used as sliding
surfaces in łrydtodynamicthrust bearings.Tńbology International,V o|.9,1,20|6 (8o%)'
ApPlica|ion ofthe Fluid-stfuc|xre lhreraction techniquefor the ąnalysis of hydroĄnamic
lubrication problems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Pań J g Tribology, vol. 22'l (Nr 8),2013, 33%,
Joumalof Engineerin

a takżeręfemtu:
. Experi en|al compafison of łty)roĄnamic thrust bearinqs wirh differenr pąd su|face
materiąls' l4th EDF /Pprime Workshop: Iłl/zrenceof design and materials onjournal and
thrust beąrinqpe|fotmqhce.FululoŚcope' Francja 20l 5 (l00%).
Kandydat swoje osiągnięciaprzedsrawiałw pstaci referatówna konferencjachnaŃowych (8.
w tym 4. na konferencjach zagraniczłtych . USA' Fmncja' Finlandia). Brał udział
w najważniejszychkajowych konferencjachtribologicznych: InżynieńaŁożTskowaniaoraf
Jesiennych SzkołachTlibologicznych' a takŹe wa$ztatów i seminariów tńbologicznych. od
2006 rcku jest stał}m uczestnikiem EDF/Ppńme Worshop w Poitiers (Francja),gdzie w 20l5
r. otrzymałpierwszą nagrodę Best Posler Award Frulcusklej Sekcji American sociely of
MechanicalEngineers(ASME).
Będąca przedmiotem pozyskiwanego dorobku naukowego Kandydata problęmatyka jest
aktualna"jej rozwiązyrłanie cechujekomplementamy(leor€tyczno-eksperymentalny)sposób
podejścia'uzyskane wyniki mają dużą wańośćnaŃową i techniczną. Zasadnośćjej
podejmowaniai użytecmość
pmktycznąuzyskiwanychprzez Kandydatawyników potwieldza
zaintelesowanie działającychw skali globalnej koncemów z branży energetyki wodnej
i łozyskowej(Alstom Hydro, Andritz, Schaemer,vATech, waŃęsha Bearings).

ocena pozostałej' istotnej aktywnośc|naukflei

Kandydala

Pozostała"nieobjętaocenianymcyklem publikacji dzidalnośćnaukowa Kandydata' zwiqzana
jest również z problemami łożyskowaniaślizgowego,podejmowanymi w macierzystej
Katędrzę. Przęjawia się ona głównie popruez uczestnictwo w zespołach realizujących
pozyskiwanena drodze konku$owej projekty naukowe(KBN, MNiSW, NCBiR).
Jako główny r'łykonawcaucfestniczyl w projekcie badawczymKBN pt. Bądąnia leoretyczne
i doświadczalnewielopowielzchniowych loirysk hydrodynanicznych podpartych na czas4,
ł2lis/4. Jego autoNtwa był parameĘczny model komputerowysystemupodparcia łożyska
oraz przeprowadzonez jego wykorzystaniem badania mające na celu określeniewaruŃów
niezbędnych do uzyskania samonastawności
eksploatacyjnejdla różnych rozwiązań postaci
konstrukcyjnychwahliwego podparcia.
Kandydat brałudziałw charaldęIzęgłównegorłykonawcyw projektachfinansoĘ'anychpnez
KBN i NcBiR' w których przedmiotęmbadan były hydrodynańiczlę łożyskapopżeczne
smarowane wodą. w projękcie pt. chgrakerystyki pracy ekologicznych łoĘsk foliowych
poprzecznych smarowahychwodą z un)zględńienieńwpbwu Przytarcia powloki łoźryskawej
op.acowal, wykorzystĄy do badalń symulacyjnych' parametryczny, przestrzenny mode|
obliczeniowy częścistrukturalnej łożyskafoliowego. opraco\łał też model obliczeńowy
pozwalający na uwzględnienie lokalnych deformacji panewki łożryskowej,
któm wykonana
podatności
porównaniu
była z mateńałuo zwiększonej
w
do łożyskasztywnego.Model ten
procesów
został wykorzystany do badali teoretycznych
elastohydrodynamicznych oraz
Ńosowania wah1 towarzyszącychdziataniu łożysksmarowanychwoĄ.
W projekciept. ly'oweekologicznełozyskofoliowesmarowanewodq melodykąprojekowania
i badania doświądczalnerolotypjw opmcowałnowatorski sposob analizy obliczeniowej
łożyskaz wykorzystaniem metody FSI' Pozwalałon na równocz€sne ana|izowaniezjawisk
zwiĄzA||ych z paepływem wody w filmie i spręż}stością
elementów łożyskaoraz ich
w.zajemnejinterakcji. Przeprowadziłszereg symulacji komputerowychdla różnych wańości
wymuszeń działających na łołsko oraz dla rożnych parametrów konstn*cyjnych
i mateńałowych łołska, co umożliwiło oprŹrcowanieprotoq?u łożyska poprzecznego
o polepsronychcechacheksploatacyjnych.
Dorobek i oświadczeniazespoĘ którego człoŃiem jest kandydat'w obszarzebadali lóźnych
odmian konstrukcyjnych łozysk hydrodynamiczrrychoraz dziaĘących z roźnymśrodkiem
smalowym' zaowocowały pozyskaniem dwóch projektów badawcrych NCN w konkursie
oPUs 12 (rozstrzygniętymw 20l7r.). Jakojeden z głównychwykonawców będziewykonawcą
częścibadań teoretycznychdot. łołsk działającychz wykorzystaniemlewitacji akustycznej
oraz wodnych łożyskhydrodynamicznych'działającychw niekorzystnychwarunkachpracy.
wszystkię frealimwanę projektybyłyściślę
zwiqzanęz tęmatykąlozysk hydrodynamicznych.
która jest główną dziedziną zainteresowannaukowych Kandydata. wyniki t€j działalności
zostałyzamieszczonew 16 publikacjach.

orygina|ne osiągnięcia projektowe,konstrukcyjne'technologiczne,eksperty.y,
wd.ożenia
Profesjonalna działalność Kandydata dotyczy również problemów technicznych.
Przedstawiona do oceny miała charakter prac B+R' zrea|izowanych głównie na
zapotrzebowaniej€dnostek przemysłowych,spośródktórych był kierownikiem ó. Prace to
obejmowaĘ głównie zagadnienia inzynieńi łożyskowania (w szczególności
hydrodynamicznych łołsk wzdłużnych)'ale dotyczyły teŹ innych prob|emów z.',łięolych
z budową i eksp|oatacjąmaszyn. Był autorem(samodzielnie lub w zespo|ebadĄwczyrn)24.
opracowań, .$r't},m l8. ekspertyz, dla takich firm jak: cE (wcfeśniejAlstom), Andritz.
SchaefflerTechnologiesGmbH' VATech Escherwyss cmbH' ZRE Gdńsk' Mondi Packaging
S.A., SodaCiech S.4., PKN Orlen S.A., Lotos PetrobalticS.A., KGHM PolskaMiedz S.A.
Uczestniczył w modemizacjach hydrodyramicznych łożysk nośnychhydroturbin dużych
elektrowni wodnych, opracowaniu projektów i wdrożeniu hydrodynamicznych łożysk
wzdłużnychze specjalnąkonstrukcjąpodParcia(Elektrownie szcz),towo.PompowePoĘbka.
Zar i Zydowo,f.maSIEMENS, GrupaAzoty S.A.).samodzielnieopracował
projektwdrożonej
modemizacji hydrodynamicmegołoŹyskawzdfużregoElektrowni Wodnej Tryszczyn.
Był zaangazowanyw rozwój po|skiegowiatrakowca(NovA sp. z o.o.)' kielujączespołem
odpowiedzialnym za analizy ob|iczenioweelementów strukfuryjednostki' a takżew szeregu
prac związanych f ękspęrtyzami oraz przebudową platfom wieńniczych będących
w posiadaniuLotos Petrobaltic,odpowiadając za analizy ob|iczenioweęlementówplatformy.
Jest wspołautorempatentuoraf wzoru uż}tkowego.obydwa wynalazki uzyskałyochrcnę UP
RP oraz zostaływdrożone.
Dfialalnośćap|ikacyjnąKandydatanależyocenićjako bogaą;jest ózrrorodna pod względem
formy (autorstwoprojektów i ekspeńyf, kięrowanię pracami) i obszańw tematycznych.ale
dominujespecjalizowanie
się w obszarze'w którymawiera sięjegodziałalność
naukowa.
Kierowanie międzynarodowymii kraiowymiproiektamibadawczymioraz udzia|
w takich proiektach
Kandydat był kierownikiem jednego,pozyskanych na drodze konkursowej' projękfuff N502
4579 33 pt. Badaniahydrodynamicmych
łożyskwzdłużnych
z polimerowąwarstwąślifgową
finansowanegopŹez KI}N w latach 2007-2010.Ponadto brał udział w 5. projektach
badawczych KBN i NcBiR' w których był głównym wykonawcą. wszystkie zręalizowanę
projektybyłyściśle
związ v z|ematyką|ożrysk
hydrodynamiczrrych(główniewzdfużnych,ale
takżepoprzecznych'w tym smarowanychwodą).
Liczba pozyskanychprojęktówkrajowych,w którychuczestniczyłjest
spora.Nie uczestniczył
w zadnympĄckcie międzynarodowym
'
osiągnięcia dydaktycznetolganizacyine i w zakre8ie popu|aryzaciinauki
Dydaktycznadziałalność
Kandydatazwiąfana jest Ełówniez Budowq i eksploatucjqmaszynia
kięlltkach: Mechaniką i Budowa Maszyn' Mechatroniką,Zarzqdzanie i InżynieriaProdukcji,

InżyhiefiaMechaniczno-Medyczna' Transporl. Ptowadzl| wykłady' ćwiczenia ilaboratońum
z przedmiotów: Podstawy Konstrukcji Maszyn' GraJika Inżynierska' Modelowanie
t,yProjelctowaniu,Komputerowemodelowąnie3D' Prowadził|aboratońumkomputerowepn.
Modelihg in Machine ,esi87r na kierunku 1''lernątional Design Engineer.
Jest autorem programu kursów wykorzystania symulacji komputerowych w mechanice;
prowadziłdla zainteresowanychstudentów oraz pracowników ucfęlni warsztaty praktyczne
f zakresu analiz obliczeniowych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Był
konsultantemprac doktorskich omz dyplomowych w zakresie analiz obliczeniowych MES
różnychobiektów techniczrrychza rozwój laboratońum WydziałuMechanicfnęgo dla kięrunku Mechąniką i Budowa Mas4m
otrzymałw 2008 r' nagrodęzespołowąrektoraPolitechniki Cdanskiej.
Kandydat jest rcc€nzentem afiykułów w czasopismachz listy JcR; dotychczas wykonał 24
recenzjedo czasopismnaukowychz dziedziny tńbo.togii:Tribologł lnternationąl' ProceedinEs
of the IMechE, Mechanics & Industry Triholog) Transactions'JournĄl ofTribologł, Advances
ih Mechdnicdl Engineerinq. Recenzował a.tykuły czasopism z listy B MNisw. m.in.
Tribologii otaz Tribologt in Industry'.
Byłęmczłonkiemkomitetuorganizacyjnegoogólnopolskiej konfereicji xxxy Jesiehńa szkoła
Tribologiczrut (2016\ oraz współoryanizatoremwa$ztatów tribologicznych Projeklowanie
i Ekploatącja ŁożyskŚlizgowych (2o.|o).
Jest członkiem:Polskiego TowarzystwaTribologicatęgo.
Kandydat jest doświadczonymnauczycielem akademickim. Jego działalnośćdydaktyczną
nalężTocenió pofyt}nmie.Jest aktywny w upowszechnianiunauki.
Wnioski końcowe
Na podstawieanalizy całoksztahupmcy naukowejstwierdzam,żedr inż' Michat Wodtke jesr
wysokiej klasy sp€cjalisĘ w obszarzęhydrodynamicanychłożyskślizgowych'stanowiących
ważnyobszal tematycz^ydyscw|iny Budowa i el$ploalącją ąszy,|.Jego osiągnięciastanowią
duzy wkład do teońi i praktyki łożysk hydrod}namicznych, w szczęgólności lożysk
wzdłużnych z wahliwymi segmentami. Będąc wartościowym człoŃiem silnego,
najmocniejszegow Polscę w obszarze łożyskślizgowych,zespołutribologów Po|itechniki
Gdańskiej' swoją dzialalnościąptzyczynia się do nieuchronnegozajęia puez ten zespoł
naleźlregomiejsca wśródczolowych badaczyw skali europejskiej'
Zgromadzony i właściwie
przedstawionyw dostarczonejdokumentacjidorobek zawodowy dr.
inż. Michała wodtke w fakresie prac naukowych' konstrukcyjnych,wdrożeniowych'a także
działalnościdydaktycznej iolganizacyjnej, w szczególnościdorobek przedstawiony
pub|ikacji zatytułowanym Rozwój
w jednotematycznym cyklu
te,retycznych
jednoznactie
i ek'perymentalnychmetodbadolłczychhydrodyńamicz||ych
lożyskwzdłużt1ych,
potwierdza zasadnośćubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktom habilitowanego.
stwięrdzam' żęw pełniodpowiadaon walunkom stawianymubiegającymsię o nadanietego
stopniaw Ustawieo Stopniachi TytuleNaukowym(Dz. U Nr 65, 2003,Dz U. Nr 164,2005,

Dz. U. Nr 84' 2011) oraz Rozporządzeniu Ministra NaŃi l Szkolnictwa wyższęgo z dnia
l września20l1 r. Wnoszę o nadaniedr. i Ż.Michałowi wodtke stopnia naukowegodoktora
habilitowanegow dyscyplinie naukowejBl dowa i eksploataciamaszytl
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