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Recenzja 
osiągnięć  naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, popularyzatorskich 

oraz wspó łpracy z przemys łem dra inż. Damiana Joachimiaka 
w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego 

Podstawą  dla wykonania niniejszej recenzji jest pismo Dziekana Wydzia łu Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki Politechnik Poznańskiej prof dr hab. inż . Zbigniewa Nadolnego 
nr WISIE.075.57.2021 z dnia 12.07.2021 r., o wystawienie oceny dorobku naukowego zgod-
nie z decyzj ą  Rady Doskonałości Naukowej Nr Z2.4000.71.2021.3.IB wynikaj ącą  
z wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego złożonego przez dra inż. Damiana J0-

achimiaka, zwanego dalej Habilitantem. Przedmiotem recenzji jest ca łokształt dorobku na-
ukowo-badawczego, dydaktycznego oraz organizacyjnego Habilitanta. 

Opinię  opracowano w oparciu o art. 219 ust. 1 pkt. 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) 

Recenzj ę  wykonano w oparciu o nast ępuj ące materiaFy za łączone do wniosku: 

• Kopia dyplomu potwierdzaj ącego nadanie stopnia doktora nauk technicznych 
• Autoreferat przedstawiaj ący opis dorobku i osiągnięć  naukowych 
• Wykaz osiągnięć  naukowych 
• Publikacje wchodz ące w skład głównego osiągnięcia naukowego 
• Oświadczenia wspó łautorów o ich udziale merytorycznym i procentowym w publika-

cjach współautorskich wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 
• Poświadczenia wskazanych wdro żeń  przemysłowych 
• Pozostałe poświadczenia 
• Dane teleadresowe wnioskodawcy 
• Dwie elektroniczne wersje wniosku 



1. Sylwetka Habilitanta 

Pan dr inż. Damian Joachimiak urodzi ł  się  4 września 1984 roku w Kaliszu. W roku rozpo-
czął  naukę  w np. Technikum Samochodowym w Kaliszu. W 2004 r. zdał  egzamin maturalny i 
w tym samym roku rozpoczął  studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu, Politech-
niki Poznańskiej, które ukończył  w 2009 roku uzyskuj4c tytuł  zawodowy magistra inżyniera 
w specjalno ści Technika Ciepina. 

Następnie w latach 2009 —2013 by ł  słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Ma-
szyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. 

W dniu 18 czerwca 2013 roku, uzyska ł  stopień  doktora nauk technicznych w zakresie bu-
dowy i eksploatacji maszyn na podstawie rozprawy pt.: „Badanie uszczelnień  labiryntowych z 
upustem". Promotorem rozprawy by ł  dr hab. inż. Piotr Krzyślak, a stopień  naukowy został  
nadany przez Radę  Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Pozna ńskiej. 

Dr inż. Damian Joachimiak w latach 2012 - 2015 r. zatrudniony by ł  jako asystent na Wy-
dziale Maszyn Roboczych i Transportu, a od 2015 r. do chwili obecnej jako adiunkt na Wy-
dziale Inżynierii Transportu Politechniki Pozna ńskiej. 

Działalność  naukowa Habilitanta po doktoracie zosta ła przedstawiona w 11 publikacjach 
w czasopismach, rozdziałach monografii i na konferencjach, według następującego wykazu: 

• 5 artykułów z listy JCR między innymi w (np. Journal ofApplied Fluid Mechanics, 
International Journal ofThermal Sciences, Energies, Polish Maritime Research), 

• 8 artykuły z punktowanej listy B MNiSZW, 
• 6 artykułów uj ętych w rozdziałach w monografiach pokonferencyjnych oraz recenzo-

wanych materiałach konferencyjnych, 
• 1 patentu 
• 2 zgłoszeń  patentowych, 
• 2 oryginalnych osi ągnięciach technicznych skierowanych do wdro żenia. 

Dorobek ten generuje wskaźniki bibliometryczne Habilitanta na poziomie sumarycznego Im-
pact Factor wynoszącego IF = 9.133, przy cytowaniach wg bazy Web ofScience - 23, Scopus 
- 21, Google Scholar - 46. Indeks Hirscha dra inż . Damiana Joachimiaka wynikaj ący z uzy-
skanego dorobku wynosi IH = 3 wg WoS, IH = 3 wg Scopus, IH = 4 wg Google Scholar. 

2. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 

Habilitant przedstawi ł  do oceny, jako osiągnięcie naukowe, cykl jednotematycznych publika-
cji pod wspólnym tytu łem: „Oplymalizacja uszczelnie ń  labiryntowych pod wzgl ędem minima-
lizacji przecieku oraz modelowanie przep ływu gazu w uszczelnieniach labiryntowych i szcze-
linowych" co jest zgodne z art.219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 
W skład publikacji stanowi ących osiągnięcie naukowe Habilitanta wchodzą : 

1. Autorska recenzowana monografia naukowa pt.: Uszczelnienia bezdotykowe - badania, 
modelowanie i optymalizacja, opublikowana przez Wydawnictwo Politechniki Pozna ń-
skiej, Poznań  2021 ISBN 978-83-7775-620-1. 

2. Artykuły z listy indeksowanej MEN: 
a) D. Joachimiak, A. Frąckowiak, Experimental and numerical analysis oft/ie gasjiow 

in t/w aisymmetric radial clearance, Energies 2020, 13, 5794; do-
i:10.3390/en13215794, 140 pkt., procentowy udział  w pracy 90% 



b) D. Joachimiak, Uniyersal method for determination of leakage in labyrinth seal", 
Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 13, Number 3, May 2020 issue, 70 pkt., 
procentowy udział  w pracy 100% 

c) D. Joachimiak, P. Krzyśłak, The analysis of t/ze gasjiow in a labyrinth seal of varia-
blepitch", Journal ofApplied Fluid Mechanics, Vol. 12, No. 3, pp. 921-930, 2019, 70 
pkt, IF 1.09, procentowy udzia ł  w pracy 80% 

d) D. Joachimiak, P. Krzyślak, Inyestigations into gasjiow in a short segment ofa stra-
ight-through labyrinth seal of high wear leyel based on experimental research and 
CFD calculations, Polish Maritime Research, 2 (94), 2017, Vol. 24; pp. 83-88, 20 
pkt (aktualna punktacja wg MNiSW 70 pkt.), procentowy udział  w pracy 80% 

3. Artykuły w czasopismach z listy B MNiSW oraz z konferencji naukowych uj ęte w czaso-
pismach indeksowanych w bazie Scopus i innych bazach: 
Publikacje indeksowane w Web of Science: 
a) D. Joachimiak, P. Krzy ślak, A model of gas jiow wit/z friction in a slotted seal, Ar-

chiyes of Thermodynamics, Vol. 37(2016), No. 3, pp. 95-108, DOI: 10.1515/aoter-
20 16-0022, 13 pkt. (aktualna punktacja wg MNiSW 40 pkt), udział  w pracy 70%, 

b) D. Joachimiak, P. Krzyślak, Comparison ofresults oj experimental research wit/z nu-
merical calculations ofa model one-sided seal, Archiyes of Thermodynainics, Vol. 
36(2015), No. 2, 61-74, 13 pkt. (aktualna punktacja wg MNiSW 40 pkt), udział  w 
pracy 70% 

Publikacje z listy B: 
c) D. Joachimiak, P. Krzyślak, Opis stanowiska i systemu pomiarowego do bada ń  

uszczelnie ń  labiryntowych, Journal of Mechanical and Transport Engineering, 
Vol. 69, No. 3 2017, DOI 10.21008/j.2449-920X.2017.69.3.03 Punktacja MNiSW: 6 
pkt. 

d) D. Joachimiak, P. Krzyślak; Analiza rozk ładu prędkości w komorze uszczelnienia la-
biryntowego na podstawie badań  eksperymentalnych i oblicze ń  numerycznych, Zeszy-
ty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, 2014 z. 86 [290], nr 2 215-224 
Punktacja MNiSW: 7 pkt. 

e) D. Joachimiak, M. Joachimiak, P. Krzy ślak, T/ze analysis oj the calculation process 
related to labyrinth sealing wit/z extraction, International Journal of Applied Me-
chanics and Engineering, 2013, Vol. 18, nr 4. Punktacja MNiSW: 15 pkt 

4. Patenty oraz prace wdro żeniowe, 
a) D. Joachimiak, P. Krzy ślak, Sealing ojJluid-jlow machines and method for monito-

ring t/ze degree oj wear oj the sealing and leakage yalue oj t/ze jluid-jlow machines 
working medium, PL419500 (Al), 2018-05-21, udział  w pracy70% 

b) D. Joachimiak, P. Krzyślak, Wdrożenie przemys łowe nowej konstrukcji uszczelnienia 
labiryntowego TYP CS (CompactSYS) U3CS6204do łożysk tocznych stosowanych w 
kopalniach odkrywkowych oraz podziemnych, wdrożenie Mipol s.c., 2020, udzia ł  w 
pracy 85% 

c) D. Joachimiak, P. Krzy ślak, Wdrożenie ulepszonej konstrukcji uszczelnie ń  labirynto-
wych o symbolu handlowym: CS 6305 oraz yR6305, Mipol s.c., 2021, udział  w pracy 
90% 

Podsumowuj ąc, Habilitant przedstawi ł  do oceny dorobek składaj ący się  z 1 autorskiej mo-
nografii, 4 artykułów lokowanych na obecnej indeksowanej przez MEiN li ście czasopism 
punktowanych, 5 artykułów indeksowanych na funkcjonuj ącej do 2018 r. liście B MNiSzW 
oraz 1 patent i 2 wdro żenia. Całkowity wskaźnik wskazanego osiągnięcia naukowego wynosi 
IF=5.645 oraz IF-5 = 6.571. 
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2.1. Analiza szczegó łowa osiągnięcia naukowego Habilitanta w odniesieniu do zapisów 
ustawy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w art. 219 ust. 1 pkt. 2 

Przedstawiony jako osiągnięcie naukowe jednotematyczny cyklu publikacji o ogólnym tytule 
Optymalizacja uszczelnie ń  labiryntowych pod wzgl ędem minimalizacji przecieku oraz mode-
lowanie przepływu gazu w uszczelnieniach labiryntowych i szczelinowych, stanowi zbór roz-
patrywanych zagadnień, które Habilitant zdefiniowa ł  następująco prace badawcze dotycz ące 
modelowania i optymalizowania uszczelnień  podczas przepływu gazu w szczelinowych ele-
mentach maszyn przep ływowych. Habilitant wskazuje, że w przedstawionym do oceny do-
robku zostały ujęte takie zagadnienia jak: opis przeprowadzonych bada ń  eksperymentalnych, 
wykonane w oparciu o uzyskane wyniki obliczenia numeryczne oraz propozycja w łasnych 
modeli obliczeniowych. Wszystkie odnosz ą  się  do identyfikacji stopnia nieszczelno ści (prze-
cieku) bezdotykowych w uszczelnieniach labiryntowych i szczelinowych. 

Rozwiązania konstrukcyjne tego typu stosuje si ę  szczególnie w turbinach parowych, tur-
binach gazowych, sprężarkach wirnikowych oraz pompach. Podstawow ą  zaletą  takich roz-
wiązań  w budowie wskazanych urz ądzeń  jest to, że podczas pracy maszyny umo żliwiają  
przesunięcia elementów uszczelnienia w kierunku promieniowym wa łu względem korpusu 
wywołane drganiami wirnika czy też  dylatacj ą  termiczną  elementów wa łu i korpusu. 
Uszczelnienia labiryntowe jednostronne dodatkowo umo żliwiają  występowanie przesunięć  
w kierunku osiowym wału względem korpusu. 

Habilitant wskazuje, że stopień  szczelności ma bezpo średni wpływ na sprawność  energe-
tyczną  maszyn tłokowych oraz przep ływowych. W szczególno ści odnosi się  to do geometrii 
stosowanych typów uszczelnie ń  oraz ich orientacji przestrzennej. Wp ływ ten jest szczególnie 
istotny w zależności od rodzaju maszyny, wielko ści tzw. luzu nominalnego na kierunku osio-
wym i promieniowym oraz rodzaju i parametrów czynnika roboczego. Natomiast sama geo-
metria uszczelnienia zdeterminowana jest wymiarami zewn ętrznymi oraz warto ści przesunięć  
względnych elementów uszczelnienia podczas pracy. 

Rozpatrywane przez Habilitanta zagadnienia s ą  istotne przede wszystkim w odniesieniu 
do identyfikacji strat maj ących wpływ na sprawność  maszyn energetycznych du żej mocy. Na-
leży zaznaczyć , że w bilansie energetycznym tego typu urządzeń, bardzo ważnym jest okre-
ślenie strat strumieni entalpowych, które s ą  nieuniknione w szczególno ści w przemy śle ener-
getycznym. Stwierdza si ę  np., że w turbinach parowych podczas ich pracy (w okresie mi ędzy-
remontowym) występują  problemy z identyfikacj ą  i oceną  stanu geometrii uszczelnie ń . Brak 
wiedzy o stopniu zużycia uszczelnień  uniemożliwia określenie rzeczywistych przecieków 
(strat entaipowych), które maj ą  bezpośredni wpływ na sprawno ść  maszyn. 

Należy podkreślić , że wskazane dzia łania Habilitanta wpisuj ą  się  w światowy trend doty- 
czący tworzenia coraz dok ładniejszych i zaawansowanych modeli symulacyjnych, które 
uwzględniają  zjawiska i wzajemne relacje zachodz ące w różnych skalach rozpatrywanych 
obiektów. Zgodnie z podanym zakresem publikacyjnym obejmuje on nast ępujące etapy: 
A) Okres przygotowania i przeprowadzenia bada ń  eksperymentalnych w trakcie którego za-

projektowano i zbudowano stanowisko eksperymentalne do bada ń  uszczelnień  bezdoty-
kowych. Następnie wykonanie dla uzyskanych wyników bada ń  eksperymentalnych, obli-
czeń  modelowych CM. Wskazane powyżej działania umieszczono w publikacjach 
nr 1, 2b, 3b, 3c oraz 4a wykazu umieszczonego powyżej w tej recenzji. W szczególno ści 
pozycje te ujmuj ą  analizę  rozkładu prędkości gazu w komorach uszczelnień, rozkładu ci-
śnienia na długości uszczelnienia dla różnego stopnia zużycia oraz wpływu zmiany pa-
rametrów geometrycznych na przeciek. Habilitant stwierdzi ł, że, w wyniku zużycia 
uszczelnień  zmienia się  charakter przep ływu gazu w tych segmentach a co za tym idzie 
parametry termodynamiczne. Pozwoli ło to na opracowanie przez Habilitanta bezinwazyj- 
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nej metody detekcji stopnia zu życia uszczelnienia, na co uzyskano patent. Metoda ta zo-
stała opisana we wskazanych publikacjach. Aplikacyjny charakter tej cz ęści osiągnięcia 
naukowego może przekładać  się  na zyski ekonomiczne wynikaj ące z efektywniejszej 
eksploatacji ciepinych maszyn przep ływowych dużej mocy, pracuj ących w elektrowniach 
i elektrociepłowniach. 

B) Kolejnym obszarem działalności naukowej Habilitanta były badania nad uszczelnieniami 
szczelinowymi stosowanymi m.in. w pompach, w silnikach t łokowych, w maszynach 
wyporowych oraz w wie ńcach zaworów turbin parowych oraz uszczelnieniach łożysk. 
Uzyskane wyniki umieszczono w publikacji 3b. W oparciu o oprogramowanie w j ęzyku 
Fortran, Habilitant stworzy ł  model obliczeniowy umożliwiający wyznaczenie nieszczel-
ności i przecieku gazu w tego typu uszczelnieniach. Bazuje on na równaniach zachowa-
nia masy, równaniu entalpii całkowitej oraz eksperymentalnie okre ślonych współczynni-
kach korekcyjnych tarcia gazu o ściany uszczelnienia opartych na równaniu Blasius „a. 
Aplikacyjny charakter wykonanych powy żej działań  został  potwierdzony badaniami 
wdrożeniowymi nad uszczelnieniem łożysk wykonanych dla firmy Mipol. Potwierdze-
niem są  pozycje 4b i 4c. 

C) Następne działania badawcze dotyczy ły analizy zjawisk dotyczących zbliżonych parame-
trów termodynamicznych jakie identyfikuje si ę  w uszczelnieniach szczelinowych oraz la-
biryntowych jednostronnych. Wyniki te opublikowano w pozycji 2d. Przeprowadzono tu-
taj badania eksperymentalne rozk ładu prędkości gazu wykonane za pomocą  włóknowej 
sondy stałotemperaturowej oraz weryfikacj ę  tych wyników za pomocą  oprogramowania 
CFX. 

D) Analiza zależności przepływu gazu w uszczelnieniach szczelinowych i labiryntowych 
w odniesieniu do zmian nieszczelno ści w tych geometriach s ą  kolejnym obszarem ba-
dawczym zrealizowanym przez Habilitanta. Zagadnienia te opisano w pozycji 2c, gdzie 
przedstawiono wyniki bada ń  eksperymentalnych oraz numerycznych w oparciu o trzy 
modele obliczeniowe. Analizę , przeprowadzono dla stałej długości segmentu uszczelnie-
nia. Habilitant wskazał , że odpowiednia modyfikacja konstrukcyjna uszczelnienia w po-
staci zwiększenia ilości przegród (ząbków)  powoduje odpowiedni ą  optymalizacj ę  geome-
trii uszczelnienia co prowadzi do dwóch ró żnych zjawisk ekspansji gazu oraz dyssypacji 
energii kinetycznej w komorach. Zjawisko to jest charakterystyczne dla dwóch rozpatry-
wanych typów uszczelnie ń. Badania te wykaza ły, że optymalną  podziałkę  uszczelnienia 
precyzyjnie można określić  za pomocą  skorygowanego modelu Scharrrera. Zgodno ść  ba-
dań  eksperymentalnych w tym przypadku, zweryfikowano w programie Fluent w odnie-
sieniu do modelu Salzmana i Frayiego uzyskuj ąc zadowalający wynik. Odpowiednie mo-
dyfikacje przegród (ząbków)  uszczelnienia zostały opisane w rozdziale 5 autorskiej mo-
nografii Habilitanta (nr 1 wykazu). Natomiast badania dotycz ące procesu transportu 
energii kinetycznej gazu w uszczelnieniach przedstawiono w pracy 2b. Habilitant, zapro-
ponował  tutaj swój autorski model obliczeniowy dla ró żnego typu uszczelnień  labirynto-
wych. Założenia tej metody oparto o zlinearyzowane równanie Saint-Venanta oraz o em-
pirycznie określony współczynnik przepływu CSy, funkcyjnie zależnego od liczby Rey-
noldsa i wysoko ści przewężenia. Współczynnik ten ujmuje istotne parametry przep ływu 
w danym obszarze uszczelnienia. 

Opracowany model został  zastosowany do wyznaczenia wspó łczynnika przenoszenia 
energii kinetycznej gazu dla uszczelnie ń  jednostkowych i jednostronnych o ró żnej geo-
metrii. Dokonano również  weryfikacji uzyskanych wyników w odniesieniu do modeli 
Neumanna, Scharrera i Hodkinsona. W aspekcie aplikacyjnym opracowany model umo ż-
liwia przede wszystkim okre ślenie stopnia szczelno ści danego segmentu uszczelnienia 
w rozpatrywanych geometriach oraz rozk ładu ci śnienia i pozostałych parametrów termo-
dynamicznych przep ływającego gazu. 
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E) Kontynuacja badań  związanych z określeniem wpływu dyssypacji energii w uszczelnie-
niach na ich szczelno ść  Habilitant przedstawi ł  w pozycjach 1, 2a, 2b, 2c, 2d. W publika-
cjach tych przedstawiono wyniki badań  dotyczące m.in. zagadnień  związanych z wyja-
śnieniem oddziaływania skokowej zmiany wspó łczynnika przepływu csy  w geometrii 
osiowosymetrycznego przew ężenia uszczelnienia, który ma bezpo średni wpływ na wiel-
kość  nieszczelno ści (przecieku). Zmiany warto ści współczynnika przepływu csy  zostały 
określone w funkcji spadku ci śnienia /3, w zakresie 0.542, do 0.752 mm wysokości szcze-
liny. Wynikiem tej analizy jest stwierdzenie, że w wyniku stosunkowo niewielkich zmian 
wysokości przewężenia uszczelnienia, może wystąpić  w nim zatrzymanie przep ływu ga-
zu i jego odwrócenie. Pojawia si ę  tak zwany przepływ korkowy charakterystyczny 
w procesach przep ływowych w minikanałach. Habilitant wskazuje, że te informacje mo-
gą  zostać  wykorzystane w projektowaniu miniwymienników ciep ła. 

Opisane powyżej informacje, pozwoli ły na stwierdzenie, że głównym zjawiskiem, któ-
re intensyfikuje nieszczelno ści (przecieki) w uszczelnieniach labiryntowych jest transport 
energii kinetycznej gazu mi ędzy przewężeniami. Natomiast zmniejszenie nieszczelno ści 
jest wynikiem maksymalnie dyssypacyjnego (maj ącego znaczna liczbę  miejsc ekspansji) 
przepływu gazu w komorach uszczelnienia. Jednym z objawów tego zjawiska jest poja-
wienie się  w tych komorach tzw. punktów stagnacji przep ływu gazu, które powoduj ą  je-
go znaczne turbulencje w postaci nag łej zmiany kierunku oraz wirowego charakteru 
przepływu. 

Habilitant zaproponował  dwa warianty rozwi ązań  konstrukcyjnych uszczelnień, dające 
możliwość  uzyskania jak największego stopnia dyssypacji energii kinetycznej w ka żdej 
z komorze. W konsekwencji powinno to prowadzi ć  do zmniejszenia wycieków w tych 
miejscach. Zastosowano tutaj dwie metody okre ślone jako typu A i B. 

Pierwsza A, odnosi się  do modyfikacji wjuż  istniejących urządzeniach, które poddane 
są  np. serwisowi. Polega ona na dostosowaniu d ługości komór uszczelnienia jednostron-
nego i dwustronnego, w taki sposób, aby uzyska ć  równomierny stopień  dyssypacji ener-
gii kinetycznej. Uzyskane wyniki wskazały, że zastosowane modyfikacje mog ą  skutko-
wać  zwiększeniem stopnia uszczelnienia w zakresie 3,8 do 9% w przypadku uszczelnie-
nia jednostronnego i 3,4% dla dwustronnego. 

Wariant drugi typu B, stosowanym na etapie konstrukcyjnym zak ładana zmiana wyso-
kości komór uszczelnienia powodowa ła zwiększenie szczelno ści do 15,5% w stosunku do 
metody A. Istotnym jest tu fakt, że wynik ten uzyskiwano przy tej samej ilo ści przegród 
(ząbków), wysoko ści luzu promieniowego oraz długości uszczelnienia. 

Uzyskane i opisane powyżej zjawiska, zostały zweryfikowane eksperymentalnie oraz 
za pomocą  programu obliczeniowego CFX, a wyniki są  przedmiotem kolejnego zg łosze-
nia patentowego oraz zredagowanej i zg łoszonej nowej publikacji. 

Podsumowanie 

Podsumowuj ąc dorobek naukowy Habilitanta nale ży zauważyć , że w zakresie tematycz-
nym dotyczącym osiągnięcia naukowego, w postaci cyklu jednotematycznych publikacji jest 
on zwarty i zgodny z wchodz ącym w jego skład pozycjami. Ostatecznie podsumowuj ąc, 
można stwierdzić , że: 

Ocena przedstawionego przez Kandydata jednotematycznego cyklu publikacji jako do-
robku naukowego b ędącego podstaw ą  do wszcz ęcia proceduiy habilitacjjilej jest pozytywna. 
Obejmuje ona g łówne obszary tematyczne z rozpatrywanego zakresu i można je uznać  za 
oryginalne osiągnięcie naukowe stanowiące odpowiednio znaczący  wk ład w rozwój dyscy-
pliny obowi ązującej zgodnie z ustaw ą  z dnia 01.10.2018 r. jako Inżynieria  Srodowiska, 
Górnictwo i Energetyka. 
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3. Ocena dorobku naukowego zgodnie z 219 ust. 3 pkt. 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 20 lip-
ca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. 
zm.) dotyczącego istotnej aktywno ści naukowej albo artystycznej realizowanej 
w więcej niż  jednaj uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczegól-
ności zagranicznej. 

W odniesieniu do wskazanego w ustawie wymogu Habilitant w tym miejscu wskazuje na 
współpracę  z dwoma o środkami krajowymi znajduj ącym się  w systemie szkolnictwa wyższe-
go. Dotyczy to Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

W pierwszym przypadku wspó łpraca ta odnosi si ę  do pełnienia funkcji promotora pomoc-
niczego w rozprawie doktorskiej mgr in ż . Pawła Kaszowskiego realizowanej na Wydziale 
Oceanografii i Okrętownictwa. 

W drugim przypadku Habilitant wskazuje jako obszar wspó łpracy naukowej w zespole 
prof dr hab. inż . Piotra Krzy ślaka, dotyczący uszczelnień  labiryntowych. Dzia łalność  ta za-
owocowała wspólną  publikacją  skierowaną  na konferencj ę  Modern Power System and Units 
(MPSU) 2020. 

W obu przypadkach wspó łpracę  tę  potwierdzono odpowiednimi za świadczeniami. 

4. Pozosta łe osiągnięcia z zakresu osiągnięć  dydaktycznych, organizacyjnych oraz po-
pularyzuj ących naukę  lub sztukę . 

Habilitant w tym obszarze wskaza ł  następujące osiągnięcia: 

• Kierowanie zespo łem przygotowuj ącym nowy kierunek studiów I stopnia Energetyka 
Przemysłowa i Odnawialna na Wydziale In żynierii Srodowiska i Energetyki 
Politechniki Poznańskiej, 

• Członkostwo w Kole Naukowego Mechaników na Wydziale Maszyn Roboczych 
i Transportu, 

• Członkostwo w komisji oceniaj ącej referaty na Studenckiej Sesji Naukowej 
organizowanej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. 

• Uzyskanie stypendium w ramach projektu „Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału 
Rozwojowego Politechniki Poznańskiej", w ramach którego przystosowano 
stanowisko badawcze do badań  uszczelnień  bezdotykowych do realizacji zaj ęć  
dydaktycznych. 

• Udział  w przygotowaniach Nocy Naukowców, 
• W latach 2012 - 2019 Opiekun Domu Studenckiego nr 2 na Wydziale Maszyn 

Roboczych i Transportu 
• Wykaz prowadzonych zaj ęć  od momentu zatrudnienia na Politechnice Pozna ńskiej 

obejmujący 23 przedmioty z zakresu szeroko rozumianej Energetyki Ciepinej oraz 
Termodynamiki (wykaz szczegó łowy umieszczono w Autoreferacie). 

5. Wykaz innych ważnych z punktu widzenia Habilitanta osi ągnięć , dotyczące jego 
kariery zawodowej. 

5.1. Osiągnięcia o charakterze wspó łpracy z otoczeniem spo łecznym i gospodarczym 

• Staż  przemysłowy w firmie Filen (3 miesiące). Zagadnienia analizowane podczas sta żu 
obejmowały: obliczenia i analizy uszczelnień  w układzie tłok-cylinder, obliczenia i 
analizy uszczelnień  dla cieczy, analizy przep ływu ciepła przez elementy silnika 
tłokowego, analizy przep ływu ciepła w ściankach zgazowarki. 
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• Kontynuacja wspó łpracy z firmą  Filen nad zagadnieniami oblicze ń  przecieków 
w warunkach oko łokrytycznych i nadkrytycznych przep ływu. 

• Staż  przemysłowy w Dziale Badań  i Konstrukcji firmy SECO/WARWICK (3 miesi ą-
ce). Podczas stażu realizowano tematy dotycz ące przep ływu ciepła w elementach 
ulepszanych w piecach do obróbki ciepinej i ciepino - chemicznej. 

• Obecnie wspó łpracuje z firm ą  Filen nad zagadnieniami oblicze ń  przecieków w warunkach 
okołokrytycznych i nadkrytycznych przep ływu. 

• Współpraca z o środkiem KORBiA w zakresie projektowania uszczelnie ń , 
modelowania parametrów pary oraz tworzenia modelu obliczeniowego procesu 
sprężania pary wodnej. 

5.2. Osiągnięcia o charakterze publikacyjnym 

Oprócz pozycji stanowi ących jednotematyczny cykl publikacji Habilitant wskazuje równie ż  
inne pozycje indeksowane na li ście JCR oraz w czasopismach krajowych i zagranicznych 
o zasięgu międzynarodowym i referaty wyg łoszone na konferencjach krajowych i mi ędzyna-
rodowych. W tej cz ęści znajduj ą  się  również  rozdziały w monografiach. 

5.2.1. Opublikowane rozdzia ły w monografiach naukowych 

Habilitant wskazuje tutaj 9 pozycji z czego 3 jako prace zg łoszone i zaakceptowane na V In-
ternational Scientific and Technical Conference, Modern Power Systems and Units „ MPSU. 
Wykaz szczegółowy wraz z udziałem procentowym umieszczono w dokumentacji habilitanta. 

5.2.2. Publikacje naukowe w czasopismach znajduj ących się  w bazie Journal Citation 
Reports (JRC), Web of Science oraz Li ście B wg wykazu przed 2018 r. 

Habilitant wykaza ł  5 pozycji literaturowych indeksowanych w bazie Journal Cictation Repor-
ts, 3 publikacje z bazy Web of Sciences oraz 5 z listy B MNiSZW wg wykazy przed 2018 r. 
Pozycje te dotycz ą  w sposób ogólny rozpatrywanej tematyki zwi ązanej z uszczelnieniami la-
biryntowymi. Wykaz szczegó łowy wraz z udzia łem procentowym umieszczono w dokumen-
tacji habilitanta. 

5.2.3. Wykaz osiągnięć  projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych 

W pozycji tej Habilitant wykazuje zgodnie z wykazem w dokumentacji 3 patenty oraz 2 
wdrożenia. 

5.2.4. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konfe-
rencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawio-
nych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych 

W tej części swojego dorobku naukowego Habilitant wykazuje 8 zg łoszeń  do udziału w kon-
ferencjach naukowych z informacja o wyst ąpieniach tematycznych. 
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5.2.5. Informacja o uczestnictwie w pracach zespo łów badawczych realizuj ących pro-
jekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podzia-
łem na projekty zrealizowane i b ędące w toku realizacji, oraz z uwzgl ędnieniem 
informacji o pe łnionej funkcji w ramach prac zespo łów. 

Habilitant wskazał  tutaj 2 projekty o charakterze badawczym realizowane ze środków 
MNiSZW oraz NCBiR. W każdym z tych projektów pe łnił  rolę  wykonawcy zadania ba-
dawczego. 

5.2.6. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizuj ących projekty inne niż  
w pkt. 5.2.5. 

W tej części wniosku habilitacyjnego Kandydat wykaza ł  7 zrealizowanych projektów, gdzie 
w 6 pełnił  role kierownika i w 1 wykonawcy. Zadania te realizowano w latach 2016 - 2021. 
Oprócz tego wskazał  13 pozycji jako działania realizowane ze środków statutowych uczelnii, 
w których prowadzi ł  badania. 

5.2.7. Pozosta łe osiągnięcia 

• Pełnienie funkcji promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra in ż . Bartosza 
Ciupka pt: „Analiza możliwości poprawy procesu spalania paliw sta łych w kotłach 
malej mocy przy wykorzystaniu pary wodnej" realizowanej na Politechnice 
Poznańskiej 

• Nagroda Rektora za Osi ągnięcia naukowe w latach 2015/2016 oraz 2014/2015 

Wykaz szczegó łowy odnoszący się  do poszczególnych pozycji wskazanych w pkt. 5 recenzji 
znajduje się  w dokumentacji Habilitanta. Ocena tej cz ęści dorobku jest pozytywna. 

6. Konkluzja końcowa 

Uwzględniając przeprowadzon ą  powyżej ocenę  całokształtu dorobku naukowo-badawczego, 
organizacyjnego i dydaktycznego, odnosz ąc się  do art. 219 ust. 1 pkt. 2a, 2b, 2c, 3 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 
z późn. zm.) stwierdzam, że dr inż . Damian Joachimiak spe łnia w odpowiednim stopniu wy-
magania stawiane osobom ubiegaj ącym się  o stopień  naukowy doktora habilitowanego. Habi-
litant wykazał, że w zakresie osiągnięcia naukowego określonego we wniosku jako jednote-
matyczny cykl publikacji Jego osi ągnięcia mogą  mieć  charakter nowo ści i aplikacyjno ści. 
Swiadczy o tym uzyskanie patentu b ędącego wynikiem opublikowanych w autorskiej mono-
grafii oraz czasopismach wyników bada ń . Jednocze śnie należy zauważyć , że część  tego do-
robku została w sposób praktyczny wykorzystana na drodze wdro żeń  przemysłowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę , wnioskuję  do Rady Dyscypliny Inżynieria Srodowiska, Gór-
nictwa i Energetyki Politechniki Pozna ńskiej o nadanie dr. inż. Damianowi Joachimiakowi 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie In żynieria 
Srodowiska, Górnictwo i Energetyka. 
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