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RECENZ'IA

cyklu publikacji pt. s/udia nad czynnikami wpływajqcymi ka obciqżalhość i charąkterystyd
|ribologiczne poprzecznych łożysk ł|,dtodyhamicznych smarowanych wodq

omz dorobku naukowego, dydaktycbego i organizacyjnego dr. inż. AńuIa olszewskiego
w związku z postępowaniem o nada[ie stopnia doktora habilitowanego

Recenzja została przygotowana na podstawig pisma Dziekana Wydziafu Mechanicznego
Politechniki Gdanskiej, prof. Dariusza Mikielewicza, z dnia l5.l1.2016 r.
Podstawę opinii stanowił zbiór dokumentów zawierający cykl publikacji oraz autoreferat wraz
z komDletem załacnikóW.

charaktgry3tyka ogó|na Kandydata

DI inż. AItuI olszewski na podstawie pracy: ,optaco\łahie założeń projeldowo-
konstuk:yjnych rolki slerujqcej szczelnieniem obrotowego podgrzewacza powietrza" uzyskal
w 1995. r. na wydzia|e Mechanicmym Politęchniki Gdaliskiej t}'tuł zawodowy magistra
inżynięra. Na t}'rn samym Wydziale w 2002 r. na podstawie rczprawy pt. Celamiczne lożyska
poprzeczne o konforemnych powierzchniach ślizgowych (promotor - prof. Antoni Neyman)-
uzyskał stopień doktora nauk tecbnicanych w dy*yp|inie Budowa i eksPloątącja m.Lszyn'Praca
ta została wyńźniona przez Radę wydziafu.

Jeszcze w czasie sfudiów Kandydat został zatrudniony na t}.rn wydzialę na stanowisku
stałsty' a po ukończeniu studiów _ asystenta. od 2002 r' pracuje na stanowisku adiuŃta
w Katedrzę Konstrukcji Maszyn i Pojazdów (poprzedŃa nazwa: Katedra Konstrukcji
i Eksploatacj i Maszyn).

W działalności naukowej Kandydata problematyka łożysk ślizgowych smarowanych wodą
przedstawiona w przędstawionym cyklu publikacji stanowi immanentną część całego jego
konsekwentnie gromadzonego dorobku naukowego oraz utylitarnego w dyscyplinie Budowa
i ek'ploalacja maszyn, oĘmĄryego prawie wyłącznie ńżnorodne zagadnienia łożysk
ślizgowych.

ocena osiągnięcia naukowego

Kandydat przedstawił do oceny, jako osiągnięcie naukowe, cykl l2. publikacji, zatyułowany
,,studia n8d czynnikami wpĘrłłjącymi na obciąźalnośó i charakterystyki tribologiczne
poprzecznych lołsk hydrodytrrmicznych smrrowanych wodą'' . cykl ten stanowią:



l' Autorska monografia pt' studja nad czymikami \łpływającyni na obciqżalność i chafa]derystyki
tribologiczne popżecaych hydrodynamica|ych łoŹysk ślizgowych smafowanych wodą. wydawnictwo
Politechniki Gdańskiej 2015' s. 183,

oraz artykuły i referaty:

2. Litwin w'' olszewski A. (5070)| waterlubricated sintered bronz€ joumal b€arings-theoretica| and
€xp€rimental research. Tribo|ogy Transactions' Vo|. 57' nr l 2014 (JcR, lF l'35)'

3' wodtk€ M., o|sz€wski A. (33%)' wasilczuk M.: App|ication ofthe fluid-structur€ interaction technique for
the analysis of hydrodynamic lubńcation problems' Proceedings ofthe Institulion of Mechanical Engineers
Pań J.Jouma| of Engin€ering Tńbology 2008. Vol. 227' nr 8 (JcR. IF 0,6ó)'

4. o|szewski A. (40%)' wodtke M., Hryliewi€z P': Experimental investigation ofprotot}?e watef.lubricated
compliant foj| beadngs. Key Engineering Mat€rials 20|2. Vol' 490'

5. Litwin w.. o|szewski A. (50%): Ass€ssment ofpossible application ofwater lubricated sintered b.ass s|ide
bearing for mańn€ prop€ller shafł. Polish Maritirne Research 2012' Vol' 19' Iss. 4, (JcR' IF 0'324)'

6. Litwin w.' o|sz€wski A' (33%), wodtke M.| lnfluence of shaft misalignm€nt on water lubricated turbin€
sliding b€aings with various bush modul€s of e|asticity. Key Engin€eńng Mate als: Fundamenta]s of
Machine Design 2012. Vo|.490,

7. Hryniewicz, P', Wodtke' M', o|szewski A. (207")' Rządkowski' R.: Structuml ProPerties of Foil Bearings|
a Closed-Form Solution Validated with Finite Element Analysis. Tribology Transactions 2009. Vol.52, (JCR,
tF 0,324),

8. o|szewski A' (50%)' Wodtke M.: computermod€l ofhydlodynamic2-lobejoumal bearingwith self-a|iening
sph€rical suppoń' Ess|ing€n w| Lubricants, Materials and Lubrjcation Engine€ring' 16th Intemational
colloquium Tribo|ory' stungaf/ostfi ldem' G€rmany, January l5.l7, 2008'

9. Olszewski A. (50%), Wodtke M.r Computer analysis of hydrodynamic joumal bearing with self-aligning
spheńca| support' 7th workshop op€rationa| limits ofbearings: Improving ofperformance through modelling
and experimentation, Poitiers, October 2, 2008,

|0' o|szewski A. (50ol")' wodtke M.' Hryni€wicz P': Powłoki fluoropolinerowe onz pżeciwzatarciow€
w łołskach foliot'tych smarowanycb wodą' Tribo|ogia. Teoria i Praktyka 2007' t' 38' nr l,

l l ' o|szewski A. (50%), wodtke M', Hryniewicz P': Ekologicae łofysko foliowe smarowane wodą . budowa
i analiza wpływu wybranych pammetrów konstrukcyjnych na sztywność podparcia łołska' Tribologia 2007'
t . 18 . -  n r  l .

12. Olszewskj A. (100%)r Tilting pad joumal bea ng with ceramic coating. Automotive and Indusfial
Lubrication | | 5th Intemational co|loquium Tribology: book ofsynopses 200ó' Stungaf/ostfildem, G€rmany'
January l7-] 9' 200ó. Ed. wi|fii €d J. Batz - ostfi]dem: Tech. Acad' Esslingen' 200ó'

wazną pozycją przedstawionego do postępowania habilitacyjnego cyklu publikacji jest
monografia. przygotowarra z myślą o tym postępowaniu, wymieniona na pierwszej pofycji
wykazu. stanowi ona Lrnikatowe studium problematyki łoiysk smarowanych wodą, które dzięki
walorowi nieosiągalnej dla łożysk smarowanych konwencjonalnymi smararni środowiskowej
obojętności, a takŹe dzięki niektórym, bardzo korzystnym dla takich aplikacji właściwościom
wody (zwłaszcza temperaturowej stabilności lepkości i dużej wańości ciepła właściwego),
stanowią bardzo przyszłościowe, poiądane rczwiązAnie techniczne' Jędnalcżę rozwój tych
łożysk i upowszecbnienie wciqz silnie limitowane jest dużo golszymi' niż w prz$adku łożysk
smalowanych konwencjonalnie. tymi właściwościami wody, które determinują nośność
i trwałość walstwv smarowei'
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Prace badawcze dotyczące łożysk smarowanych wodą mają równie długą' co niezb}'t obfitą
w sukcesy, histońę. Niemniej intens}"wny obecnie rozwój inŹynierii mateńałowęj, rozwój
możliwości dokładnego ksztahowania elementów masz5m' a taki'ę tozwój technik symulacji
komputerowej są zapowiedzią znaczĄcego postępu w tym obsfarze techniki. Sposób ujęcia
przez dra Ańu:a olszewskiego w omawianej monografii zagadnień smarowania wodą
poprzecznych łożrysk ślizgowych, nadający jej charakteru konwencjonalnego opracowania
kwalifikacyjnego (klasycznej rozprawy habilitacyjnej)' umozliwił zaprezentowanie bogatego
dorobku własnego' wspartego dorobkiem zespotu, w którym fuŃcjonuje.

cechą charakterystyczną tego dorobku, ujętego w publikacjach i szczególnie cennie
sformatowanego w' monografii' jest kompleksowość i komplementamość podejścia
w odniesieniu do wszystkich kierunków rozwoju takich łozysk' z uwzględnieniem
wymienionych wyżej asp€któw: nowoczesnych mateńałów' dokładności ksŹałtowania
isymulacji komputerowej. Monografia ilustruje jakościowy skok prac nad zwiększeniem
osiągów łożysk ',wodnych'', jaki możliwy jest obecnie do dokonania w porównaniu do - na ogoł
jednostronnego. podęjścia uprawianego od dziesięcioleci, których charakterystycznym
wyznacznikiem są chociazby ważnę badania przedstawione w 1978 roku prz€z Fledńcka
T' schullera w opracowaniu NASA pt. Desigt1 of Vafious Fixed-Geometfy lłater-Lubricąted
Hydrotlynamic Journal Bearings for Maximum Stability.

Jako najważniejsze osiągnięcie naŃowe Kandydata' wnosfŹlce istotny wkład do nauk
inżynierskich' należy wymienić przede wszystkim kompleksową systemową teoretyczno.
eksperymentalną ocenę *pły.u najważniejszych pa.rametrów konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych ńżnych tyŃw łołsk (szty\^nych i podamych, wykonanych ze wszystkich
podstawowych gnrp materiałów: metalowych, ceramicztych. polimerowych' gumowych) na
nośność, warunki powstawania ciśnienia hydrodynamicznego oraz charakterystyki
tribologiczne' solidna weryfikacja eksp€rymentalna była możli\ła dzięki wykonanym przez
niego skrupulatnym badaniom łożysk o identyczrej geometńi w poMarza]nych' w ściśle
określonych warwkach. Pozwoliło na uzyskanie oryginalnych wyników, o znaczeni,
potwierdzonym kilkoma ważnymi dla tego obszaru nauki i techniki publikacjami we wiodących
czasopismach światowych (Tribolog Tfansąctiohs, Jotnal of E,,gineefing Tribologł)
ikajowych (Tribologia), ̂  lókże prezęnt^cją na ważnych międzynalodowych konf€Iencjach
(International Colloquium Tribolog), Niemcy). Spośród najwa:żniejszych, uzyskanych przez
Kandydata wyników należy wymienić:

. okęślenie wpłI^,u wańości modufu spręłstości poprzecznej panewki na rozkład ciśnięnia
hydrodynamicanego w filmie oraz odkształcenie powierzchni ślizgowej'

. określenie wptyvu prędkości obrotowej oraz Iuzu łożyskowego na obcią'Źlność łolrysk
sŹ}$nych i podatnych'

. okeś|enie zaleźności pomiędzy arrianą prędkości obrotowej i luzu w łożysku, a rozkładem
ciśnienia hydrodynamicznego olaz ksztahem szczeliny smarowej,

. okeślenie wptywu podstawowych błędów wykonania panewki oraz kąta ukosowania czopa
na jęj nośność; pozwoliło to m.in. na wykazanie, które z nich są najbardziej niekorzystne
z punktu widzenia nośności hydrodynamicznej łożyska.

waŹnym aspektem pokeślonej wyżej kompleksowości podejścia są uzupełniające
iweryfikujące się analizy teoretyczne i eksperymenty laboratoryjne, w jednym i drugim



przypadku realizowane z wykorzystaniem najwyższ€j jakości instrurnentarium (komputercwe
systęmy obliczeniowe, aparatura). oprócz klasycznych, studyjnych ob|iczeń teoletycznych
w oparciu o równanie Reyno|dsa, Kandydat stosował należącą do najbardziej zaawansowanych
w tym obszarze techniki (łoźrysk hydrodynamicznych z podatną panewką) metodę symulacji
komputerowej o nazwie Fl id Struclurc Inte|action. Natomiast podstawę weryfikacji
eksperymentalnej oraz aódło danych do obliczeń stanowiło unikato\łe stanowisko badawcze.
waI1o zvneryć' że Kandydat od samego początku swojej działalności zawodowej
funkcjonuje w jednym z najsilniejszych w Polsce, liczącym się w skali międzynarodowej'
ośIodku naukowym zajmującym się badaniami tribologicznymi' W dfugim okresie działdrrości
szczególńe silnym otszarem badali tego ośrodka były, i są, ślizgowe układy łoĄskowe. Cechą
wyrózniającą te badania było łączenie oryginalnych dociekań teoretycanych z weryftkacją
eksperymentalną na najwyższym poziomie technicznym' co pozwalało na dochodzenie do
różnorodnych rozwiązari znajdujących aplikację w wielu firmach. Kandydatwpisał się w tę
konwencję, czego wyrazem jest dorobek przedstawiony do oceny w ramach postępowania
habilitacyjnego.

opublikowane pzez niego prace dowodzą bardzo duzego jego wkładu do profesjonalnego
rozwoju istniejącego w tym ośrodku potencjału eksperymentalnego. W odniesieniu do
recenzowanego dorobku w zakresie tribologicznej Foblematyki poprzecznych łożysk
smalowanych wodą, zastosowane przez niego oryginalne rczwiązania techniczne _

konstrukcyjne i pomiarowe - gruntownie modemizujące wykorzystane do tego stanowisko,
pozwoliło na okeślenie lł?b.\'nl najważniejszych czynników (konstrukcyjnych,
mateńałowych' eksploatacyjnych) na obciąż:alność i chankterystyki tribologiczne takich
łożysk w sposób dotychczas ńeosiągalny. Na podkeślenie zasługuje własna' oryginalna
metodyka obejmująca zńżnicowane tęsty badawcze' unikatowe rozwiqzanie głowicy
badawczej umożliwiającej pomial trojwymiarowego rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego
z wykożystanięm zdwojonego pomiaru ciśnienią a takze oryginalny system pomiaru momentu
tarcia' zmodemizowane wg własnego pomysfu stanowisko wyposażone zostało przez niego
w komputerowy system rejestracji wyników, unikatowy system pomiaru momentu tarcia
i automatyczne sterowanie wykorzysfujące pętlę spĘężenia zwrotnego. Dzięki temu możliwe
jest ufyskiwanie bardzo wysokiej powtaŹalności waruŃów testów wszystkich typów łożysk
i wiarygodnych, w zadowalającym stopniu pomarzalnych, wyników.

Przeprowadzone obliczenia t€oretyczne łożysk wodnych z uwzględnieniem licanych
wariantów konstrukcyjnych' mateńałowych eksploatacyjnych (warunków pmcy)
i eksperymentalna weryfikacja ich wyników stwotzyły KaDdydatowi podstawę do
podejmowania prac ukierunkowanych na opracow1,rłanie konstrukcji i techno|ogii własnych,
oryginalnych łoŹysk smalowanych wodą; wśród wykonanych prototypów wymienia łożyska
foliowe, łożyska ceramiczrn i łoĘskazbtęów spiekanych, podając, że nieklórę z nich zostały
wdrożone w turbinach wodnych.

Podsumowując osiągnięcie naŃowe Kandydata' stanowiące przedstawiony cyk| publikacji'
stwierdzić należy: aktualność podjętej problematyki, jasne sprecyzowanie przedmiofu badń,
nięłatwe' ale realistycznie zdefińowane cele i komplementamy (teoretyczno-eksperymentalny)
sposób podejścia do rozwiqzywania problemów, duźą waltość naukową i techniczną



uzyskanych wyników, a|akże znŹ(.,zĄcę przyczynienie się do rozwoju w kraju silnego zespofu
naukowego z obszaru tribologicznych ploblemów smarowania wodą elęmentów maszyn.

Przedstawiony do oceny jako rozprawa habilitacyjna cykl l2 publikacji zawiera 4 prace z listy
JCR. lch sumaryczny Impact Factor wynosi 2,66' cytowanebyły 24 lazy; wg bazy WoS indeks
Hirscha = 3.

ocena pozosta|ej, istotnei aktywności naukowej Kandydata
oprócz przedstawionych do oceny w procesie habilitowania prac dotyczących
hydrodynamicznych łożysk smalowanych wodą Kandydat równolegle zajmuje się badaniami
klasycznych hydrodynamicznych łozysk ślizgowych smalowanych olejem' Tego dotyczyła
rozprawa doktorska (ceramiczne łożysko poprzeczne o konforemnych powierzchniach
ślizgowych). wyróżiona przez Radę Wydziafu Mechanicznego Po|itechniki Gdaliskiej
i wytypowana przęz Ministerstwo Nauki do umieszczenia w międzynarodowej bazie danych
sieci transferu techno|ogii w mrnach promowania w Europie wybitnych potskich osiągnięć
naukowo-technologicznych.

Dr inż. Ańur olszewski zajmował i zajmuje się też rozwojem i stosowa[iem oryginalnych
technik eksperymentalnych dotyczących łożysk ś|izgowych. oprócz wymienionych wyżej prac
dotycz4cych konstrukcji i oprzyrz4dowania stanowisk badawczych, badał moŹ|iwość
wykorzystania zjawiska emisji akustyczrrej do diagnostyki loĄsk hydrodynamiczrrych.
Dotycząca tego, opracowana pĘez niego metoda, została opatęntowarra.

W ramach współpmcy z partnerami przemysłorłymi wykonyrłał badania eksploatacyjne łożysk
w obiektach rzęcz}.\łistych: turbinach parowych, genelatorach, turbinach wodnych'
kopalnianych maszynach wyciągowycb, m\nach kulowych.

Pomimo rozległości zadań i różnorodności obiektów technicznych, całoksztah realizowanej
przez Kandydata problematyki badawczej należy ocenić jako meryorycznie spójny.
A doceniając spoistość naukowo.badawczej działalności zawodowej, nie sposób nie dostżęc
konstrukcyjnych pasji itwórczych' technicznych osiągnięć w hobbystycznej aktyuności
w odniesieniu do plecakowych ukladów napędowych paralotni.

Oprócz przedstawionego do oceny w postępowaniu habilitacyjnym cyklu publikacji, w dorobku
Kandydata znajduje się l4 publikacji z listy B zestawionej pEez MNisw (lo po doktoracie),
2| referatów na konferencjach kajo*ych (Syrnpozjony PKM, Inżynieńa Łożyskowanią
Jesienne SzkĄ Tribo|ogiczre) i międzynarodowych' w t}m 7 o zasięgu ś\łiatowym (UsA,
Francja, Niemcy, Finlandia' Japonia), a także l8 innych prac w czasopismach i materiałach
konferencyj nych.

Jest to przyzwoity dorobek publikacyjny, ale mając na uwadze badzo bogaty dorobek
badawczy, którego twórczą tęchniczną oryginalność zazncza I0 patentów (w tym
4 samodzielne), akt'1łność pub|ikacyjna Kandydata mogłaby być większa' zwlaszcza
w odniesieniu do czasopism o zasięgu międzynarodowym.



oryginaIne osiągnięGia projektowe, konstrukcyjne, technoIogiczne, ekspeńyzy,
wdrożenia

Kandydat jest autorem lub współautorem licfnych rozwiązań technicznych, w przewazającej
większości ściśle związanych z obszarcm działalności naukowo.badawczęj dotyczącej
hydrodynamicznych łożysk smalowanych olejem lub wodą. Ich oryginalność potwierdza
autorstwo lub wspołautorstwo 6. patentów i 4. zarejestrowanych zgłoszeń patentowych'
w większości wdrożonych. Uzyskał też rejestację zgłoszenia patentu euopejskiego'

Jego dorobek wdrożeniowy obejmuje ponad 40 rozwiązań, w tym dla licznych, znaczących
firm: KGHM Po|ska Miedź s.A., ALsToM Power, Zakład odsalania DĘBlENSKo Sp.z o'o.,
PRoMET Sp.z o.o., Universal Turbomachinery Equipment sp. f o.o., PKN orlen, Elęktrownia
wodna Dychów, LoTos s.A., Flęxtronics, EDF, Ec systems, Apator Metrix' VOITH, ZRE
Gdńsk, ZRE Katowice, E|ektrownia Wodna oRZEŁ, elektrociepłownie w: Gdńsku.
stalogajdzie i ostrołęce (w&oŹenie przez sIMENs). Jęst tęż autol€m 34. ekspeltyz
technicznych, \ł/ tym 16. ściśle związanych z prezentowanym jako habilitacyjne osiągnięciem
naukow)arn.

osiągnięcia techniczne Kandydata, a także działalność aplikacyjna sąbatdfo boga|ę; znaczqęę
jest wyraŹne specjalizowanie się w obszarze tematyczn},rn' w którym zawiera się jego
działalność naukowa.

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi proiektami badawczymi oraz udział
w takich projektach

Kandydat brał ldział w reaIizacji 10. projektów badawczych pozyskanych na drodze
konkursowej: grantów finansowanych przez KBN oraz MNiSw. a także projektu badawczego
rozwojowego finansowanęgo przez NcBiR' W dwóch przypadkach był kierownikiem projektu,
a w czterech - głównym wykonawcą. Wszystkie zrealizowane plojekty były związane
ztematyką łozysk hydrodpamicznych, która jest głó\łną dziedziną jego zaintelesowń
naukowych.

Liczba pozyskanych plojektów kajowych. w których uczestniczył j ęst spora. Nie uczestniczył
w żadnym pĄekcie międzynarodowym'

osiągnięGia dydaktyczne' organizacyine i w zakresie Popu|aryzacji nauki

Działalność dydaktyczna Kandydata z\yiązana jest z budową i eksploatacją maszyn na
kieruŃach: Mechatronika, Budowa Maszyn, Inłnieria Mechanicao-Medyczna. Prowadził
wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjn€ m.in. z ptzedmiotów: Podstawy Konstrukcji
Maszyn' Grafika Inżynierska, Komputerowe modelowanię 3D.

Był prcmotorem 32. prac d1plomowych (24. inłnierskich i 8. magisterckich) i recenzentem
28 prac.

wygłaszał wykłady nt. nowoczesnych metod pĄektowania (3D CAD i MEs) dla studentów
Universidade Da Beira Inteńor, Covilhą Poltugalia, a także nt. projektowania badań
i eksploatacji łożysk ślizgowych dla studentów Vaxjo University, Szwecja.



Jest autorem i głównym koordynatorem przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn na kieruŃu

Mechatronika. Na potrzeby tego przedmiofu opraco\,vał autorski plan zajęć obejmujący

wykłady' ćwiczenia' projektowanie i laboralońum komputerowe' a także elektoniczny skrypt

i zestawy zadń do ćwiczeń. Wprowadził na Wydziale Mechaniczrym Politechniki cdaliski€j

nowę pŹedmioty wybieralne 3D cAD zwiqzanę z modelowaniem bryłowym i obliczeniarni

wytrzymałościowymi MEs. Bmł akt1rłny udział w rozwoju laboratodum dydaktycznego

Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów.

Dla pracowników przemystu opracował autorski program szkoleń obejmujący problemy

inŹyni€ńi łożyskowania oraz podstaw konstrukcji maszyn.

Jęst członkiem Rady wydziału Mechanicznego Politechniki Gdanskiej.

Bmł udział w organizowaniu ogólnopolskich konferencji naukowych: XXXV Jesiennej Szkoly

Tńbologicznęj (2016)' warsztatów Tribologicznych: ',PĄektowanie i Eksploatacja łożysk

ślizgowych'' (2ol0), )o(V Sympozjonu Postaw Konstfukcji Maszyn (20l l) oraz Inżynieńi

Łożyskowania (l996).

Kandydat jęst rccenzęntem kilku czasopism zagranicznych z |isty JCP.:, Tribologl

Intenationąl, Elsevier (IF=1,93), Journal of Engineering Tribologl, IMechE. (IF=0'92)'

Mechanics & Industry (IF=0,48). Recenzował artykuty zarnieszczole w czasopiśmie r(ey

Engineerińg Mąrerials, Tribologia' a także referaty konferencyjne. wszystkie recenzowane

artykuły dotyczyły łożysk hydrodynarnicznych.

Jest człoŃięm: Polskiego Towarzystwa Tńbologicznego.

Działalność dydaktyczną i organizacyjną dra Ańura olszewskiego należf ocenić poz},tywnie.

Kandydat jest doświadczonym narrczycielem akademickim' aktywnym w upowszechnianiu

nauki.

wnioski końCowe

Na podstawie analizy całoksztahu pmcy naŃowej stwierdzam, Źe dr. inż. Artur olszewski:

. jest wysokiej klasy specjalistą w obszarz€ hydrodynamicznych łoĄsk ślizgowych,

stanowiących ważny obszal tematyczny dyscwliny Budou,ą i eksploalacją masąn:
. jego prace naukowe wpisują się w światowy nuń tribologicznych badań mających na celu

ekologizację eksploatacji uĘądzeń technicznych;
. uzyskane dotychczas osiągnięcia Kandydata stanowią duży wkład do teońi i praktyki

łożysk hydrodynamicmych, w szczególności smarowanych wodą przyczyniając się do

stwoŹenia podwalin niezbędnych do ich rozwoju do stopnia umożliwiającego

upowszechnienie w praktyce.

Za osiągnięcia naŃowe wielokrotńe otrzymywał nagrody rektorskie' W 2006 r. odanaczony

zos|Ą| przezPrezydęntĄ RP Brqzowym Krzyzem Zasfugi.

Zgromadzony i wzorowo przedstawiony w dostarczonej dokumentacji dorobek zawodowy

w zakresie wyników prac naŃowych, konstrukcyjnych, wdrożeniowych' a takŹe dfiałalności

dydaktycznej i organizacyjnej, jednoznacznie potwierdza zasadność ubiegania się o nadanie

stopnia naukowego doktora habilitowanego. Wysokiej oceny zbl4nio nie umniejsza



pr4r.woitĄ ale mda w gtosunku do dużego dorobku naukon'ego, aktywność publikacyjna oraz
blak aktywności (shtocaości?) w zalaesie pozyskiwania pojektów miqdzynarodowych'

N8 podstlwie dokonanej oceny całokształtu dorobku rlr. ioż. Arnra olszewskięo: naukowego,
dydaktycznego i otganizacyjnego, stwierdzam' ż,ę w pełni odpowiada on warunkom stan'ianym
ubięg8jącym Ę o nadanie stopnia doktora habilito\łanego uauk tec.bnicznych w Ustawie
o Stopniach i Tyb|e Naukowym (Dz. U Nr 65, 2003' Dz U. Nr ló4' 2005' D. U. Nr 84' 201l)
oraz Rozporzqlzeniu Minista Nauki I szrkolnictwa wyższego z dni8 1 wrze&ia 20tt!'
Wnoszę o nadanie dr. inz' Arturowi olszewskiemu stoplia D.ukow€go dokton babilitowanego
w dyscyplinie naukorł'ej Budową i eksploątącja ,,,dsz,n'

Cr'..-.^-8.-Ą


