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Katedla Konstrukc|i i Badań Maszyn

RECENZIA

rozprawy habilitacyinei oraz dorobkrr naukowego dla inż.Ańura o|szewsklego

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania prezentowanej recenzji stanowi pismo Dziekana Wydzia}u
Mechanicznego Politechniki cdańskiei Prof' dr hab. inż' Dariusza Mlkielewicza z onla
15listopada 2016 roku o podjęciu obowiąfku recenzenta. zgodnie z decyzją centra|nej
Komisji do spraw stopni i T}tułów z dnla 4listopada 2016 roku' zasadnicfyń źródłem
informacji dla realizacii recenzji są pżekazane przez Prct. dr hab. inż. Dariusza
Mikielewicza dokurnenty habilitacyjne w postaci papierowejl

1' Kopia decyfji cent.alnej Komisji do spraw stopni i Tytułów z dnia 4 listopada 2016 roku
o powołani! komisji w celu przeprowadzenia poslępowania habilita.y'n€8o dr jnż. Artura
Olsrewakiego,

2. Krótki życiorys zawodowy ofaz poświadcfona przez jednostkę or8ani2a.yjną wybraną do
przeprowadzenia postępow3nia habilitacyjn€go kopia dyplomu dokora nauk technicznych
(załącznik 1)

3. Autoreferat (zalącznik 3)
4. Wykaz dorobku po osiągnięciu stopnia doklora (załącfnik 4)
5. Zbiór p.ac sk}adaiących się na osiągnięcie naukowe (załączn|k 5]
6. opis wykonanych prac wraz f udfiałem procentowym wspólautoróW (załącznik 6]
7. PubIikacia mono8rafi.zlra stanowiącaosiągnięcie naukowe.

Dokumentacja wykonana iest starannie, przeirzyście, z komunikaB.wnym przekazem
ięzykowym oraz formalnym.

Podstawę pl.awną wykonania fecenz'i stanowią:

1. Dz.U. 2003 Nr 65 poz, 595, USTAWA z dnia 14 marca ZOO3 r. o stopniach naukowych
itytule naukowym oftz ostopniaah i Btule wzakresie sztuk
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2. DŁ U. Nr 196 _ 71216 - PoŁ 1165 1165' RozPoRzĄDzENIE MINISTM NAUK|
l szKoLNIcTwA wYzszEco, z dnia 1.09.2011 r. w Śprawie kryteńów oceny osiągnięc osoby
ubiegając€j s|ę o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

2. lnformacje osólne

Dr inż. Artur o|szewski zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki
odańskiej w Katedłfe Konstrukcji Maszyn i PoJazdóW na stanowisku adiunkta złożył
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyinego W macierzystei jednostce
naukowei w dziedzinie: nauki techniczn€ i w dyscyplinie naukoweji budowa
i eksploatacja maszyn. lako osiągnięcie lvynikajĘce f ustawy o tytułach i stopniach
naukowych wskazał jednotematyczny cykl publikac)i zat}'tułowany: studia nad
czynnikaml wpwaląqmi na obclążalność l chąfakterys.yki .tlbologiczne
poprzecznych łożysk hydrodynamicznych smarowany.h utodą,,' cykJ ten tworzy
monografia habilitacyjna pod tym samym tytulem oraz 11 artyku}ów naukowych.
ory8inalne osiągnięcia badawcze oraz wdrożeniowe omówiono w autoreferacie.

ważnieisze informacje o rozwoiu zawodowym i naukowytn Kandydata:

. 1994.1995 - asystent stażysta w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Masuyn'
Wydział Mechaniczn' PoIitechnika Gdańska,

. 1995 - uzyskanie stopnia mgr lnż. Politechnika cdańska, wydział Mechahicfny,
kierunek automatyka i robotyka,

. 799Ś-2002 - asystent w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacii Maszyn, wydział
Mechaniczny, Politechnika Gdańska,

. 2002 - uzyskanie stopnia dokora n,t. w dyscyplinie budowa I eksploatacja masuyn,
Po|itechnika Gdańska, Wydział Mechanicuny, P.omotor: Prof. dr hab. inż. Antoni
Neyman,

. od z00z . adiunk w Katedrze Konstrukcii Maszyn i Po)azdów, Wydział
Mechanichy, PoIitechnika Gdańska

3. Ocena rozprawy habilttacyinei

Przedstawiona do oceny monografia, o objętości 183 str., zostala wydana przez
Wydawni.two Politechniki cdańskiej w roku 2015' Recenzentami wydawniczymi
monografii sąi

. Prof' drhab. inż. czesław DYMARSKI, Wydzial oceanotechniki i okrętownictwa,
Politechnika Gdańska

. Prol dr hab. inż' Jarosław sĘP, Wydział Brrdowy Maszyn i Lotnictwa, Polite.hnika
Rzeszowska

składa się ona z 5 rozdziałów uzupełnionych o wstęp, wnioski końcowe i
podsumowanie' wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów oraz spis bibliograficzny. Treść
rozprawy odpowiada w pełni q/tułowi i w związku z tym mieści się we wskazanei pżez
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Habilitanta dziedzinie i dyscyPlinie naukowei. Temat fofPlawy na|eżry \,znat za
szczególnie interesujqcy ze wz8lędu na coraz większe wymagania stawiane
współczesnym maszynom' urządzeniom i środkom transportu w obszaFze ochrony
środowiska. Woda iest powszechnie występuiącym środkiem smamym
charakteryzujqrym się brakiem toksyczności, niepalnością, stalością parametrów
w szerokim zakresie temperatury oraz dużą zdolnością odbierania ciepła
z współpracu'ących powierzchni. w przypadku maszyn przepływowych, w których
medium iest woda nie ńa potrzeby wprowadfania usfczelnień pomiędfy środkiem
smarnym a medium' obok tych niewątpliwych zalet posiada też cechy niekorzystne
takie jak małq lepkość oraz działanie korozyjne, sprawiające wiele problemów
w projektowaniu i eksploatacii tych łożysk

Mimo |icznych publikacji w literatur-ze światowei dotyczących łożysk ślizgowych
smarowanych wodą, ze względu na znaczne zróżnicowanie ich postaci konstrukryjnych
oraz Warunków prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych badań, niemożliwe jest
na ich podstawie sformu}owanie bardzo potrzebnych syntetycznych, spójnych reguł
projektowania, montażu i ekp|oatacii tego typu łożysk skłonilo to Habilitanta do
podięcia się badań nad czynnikami wp}ywającymi na obciążalność i cha.akteryŚtyki
tribologiczne tych łożysk

w krótkim wstępie fdefiniowano obszar badań i uzasadniono jego wybór, ze
względu na istniejące potneby i zgodność ztrendani współczesnej techniki oraz
opisano genezę podjęcia się przez Habilitanta tej tematyki. Przedstawio[o strukurę
pracy,

W rozdziale 2 monografii prredstawiono stan wiedzy w obszarze
hydrodynamicznych łożysk poprzecznych smarowanych wodą. Po krótkim rysie
historycznym scharakteryzowano łożyska smarowane wodą: ich zalety i wady,
wyŚtępujące podcfas montażu i eksploatacji prob|emy. opisano stosowane materiały
oraz możliwości uwiększania ich nośności. W podrozdziale 2.3 pż€dstawiono autorsĘ
klasyfikację ślizgowych łożysk poprzecznych smarowanych wodą ze wzg|ędu na
kryterium wartości modułu szBrr'vnośc| popr2ecznei panwi' PrfePlowadzenie
klasyfikac'i iest na pewno celowe, jednak nie uzasadniono d|acfego przyięto arbitralnie
wartość modułu sztywnoś.i równą 3GPa? Moje zastrzeżenie budzi użycie określenia 7e
sztywną ponwiq,,. w mechanice termin sz9wny odnosi się do ciat nieodkształcalny.h.
Jeżeli moduł sztywności nie jest nieskończony to ciało nie jest sztywne. Można mówić
o dużei sztywności lub małei podatności. W podrozdziale 2.4 przedstawiono obecnie
stosowane modele obliczeniowe }ożysk od k|asyczny€h opartych o równania Reynoldsa
do nuńerycznych computational Fluid Dlnomics cFD i Fluid structure Interąctioh Fs|.
w rozdziale tym Autor odwołu|e się cfęsto do własnych doświadczeń i prac
badawczych, co świadczy o bardzo obszernei i zarazem głębokiej znaiomości obszalu
badań.
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Przegląd istnieiącego stanu wiedzy kończy się syntetycznym podsumowaniem,
w którym sformułowano wnioski dotyczące: istnieiacych konstrukcji, ich wad i zalet'
specyfiki filmu wodnego i moż|iwości zwiękzenia ich nośności o.az metodyki
projektowania i stosowanych metod obliczeniowych.

cel podjętych badań oraz zakres zadań niezbędnych do iego realizacji sformułowano
w rozdziale 3 monografii. lako nadrzędny cel przyjęto ,,analizę wplywu wybranych
czynników charakteryzuiących po9rzeąne hydrodlmamiczne |ożysko ślizgowe
smarowane wodą la ich obciąż?lność i charakterystyki tribologlczn€'', co umożliwi
sformułowanie najwa]żnie'szych kierunków,,modyfikac|i istnieiących konstrukcii w
celu uzyskania większych nośnośc| oraż przyczynl się do głębszego poznal|a
pnocesu generowania clśnienla hydrodynamicznego". Tak sformułowane ce|e maią
charakter zarówno naukowy, jak i utylitarny. ze wz8lędu na złożoność obiektów oraz
zachodzących zjawisk bardzo istotne iest pByięcie właściwych czynników, których
wplyw na obciążalność będzie badany. Autor pnyjął cztery grupy czynników -
parametrów węzła ślizgowego:

. postać konstruk.yinq oraz błędywykonania imontażu,
- parametry pracy,
- elastyczność warstwy śliugowej,
. własności mechanigzne i tribologiczne.

czynniki te moim zdanie wybrano wlaściwie. zastrzeżenie budzi jedynie
sformułowanie ,,elosł',czność worstwy ślizgowel,. Elastyczność podobnie jak sprężystość
jest to zdolność ciała do odzyskiwania kształtu oraz wymiarów po usunięciu czynnika
zewnętrznegot który powoduje odkształce.ie. ze względu na inny mechanizm
mikroskopowy odkształcania termin elastyczność może być stpsowany przykladowo do
mateńałów polimerowych, natomiastw przypadku stopów metali lub ceramiki powinno
się używać terminu sprężystość' Dlatego molm zdaniem właś.iwe bytoby uzycie
sformułowania podatność warstMĄ| śliz8owei.

Habilitant określil główne zadania nieubędne do określenia sformulowanych celów
są to|

. wykonanie analizy łożysk z panwiami sztjM'nym| metodami klasycznymi oraz
analify lożysk z panwiami podatnymi przy pomocy modeli numerycznych Fsl,

- opracowanie metodyki badań dośWiadczalnych łożysk z panwiami o różnej
szqM,ności,

. wytypowanie do badań łożysk z panwiami o dużej sztywności i podatnymi,
okrcślenie zakresu parametrów wymuszeń i rodzaju testów badawczych onz ich
zaprojektowanie i skonstruowanie a następnie przeprowadzenie doświadczalnych
badań porównawczych.

. opracowanie koncepc'i, projektów i prototypów autorskich, nowych konstrukcji
łożysk na podstawie analizy wyników przeprowadzonych anaIiz i badań
doświadczalnych.
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zakres pizy'ętych badań uważam za obszerny i arnbitny, jednak niezbędny do
osiągnięcia postawionych celów.

W rofdzia|e 4 monografii Autor przedstawił założenia oraz wyniki ob|iczeń łożysk
róźnymi metodami, przy uwzględnieniu podatności panwi lub przyjęciu ich jako
nieodkształca|ne. zbadano Wpływ |uzów, imperfekcji kształtu, podatności warstwy
ś|izgowei i sformułowano wnioski. Wykazano, że podatność panwi ma istotny wpływ na
rozk}ad ciśnienia hydrodynamicznego oraf progres)^,i,ną zależność pomiędzy
obciążeniem a grubościq filmu w lożyskach z panwiami podatnymi. określono
stosowalność modeli klasycznych, nieuwzg|ędniających podathości panwi do łożysk
z panwiami o dużej sztywności przy niewielkich obciążeniach.

Badania doświadczalne łożysk opisano w rozdzia|e 5 monografii. zostały one
przeprowadzone na zmodemizowanym przez Autora stanowisku badawczym
dostosowanym do badania łożysk smarowanych wodą. Badano łożyska o panwiach
brązowo.cynowych, polimerowych i 8umowych' opis badań łożysk o panwiach
ceramicznych zawieraią inne przedstawione w cyk|u tematycznym publikacie,
Relestrowano typowe parametry prędkość, obciążenie, rozkład ciśnienia filmu wodnego,
temperatulę tożyska, temperatury wody, iej natężenie przepł}.W'u oraf ciśnienie'
Wybrane z nich przedstawiono w monografii. Przyjęto cykle pracy w ruchu
quasiustalonym po|egające na skokowe| zmianie obciążenia przy sta,lei prędkości
oblotowej oraz zmianie prędkości obrotowe| pruy stałym obciążeniu oraz cykl pracy
w ruchu nieustalonym przy starcie i zatrzymaniu pod stałym obciqżeniem. Uzyskane
wyniki doświadcza|ne porównano 2 uzyskanymi na drodze obliczeniowej i wykazano ich
dobrq zgodność.

Badania dośWladczalne umoźliwity sformulowanie wniośków o8ólnych
umożliwiających porównanie mechanifmóW tarcia oraz wplywu sztywności panwi
w łożyskach różnego typu i co na|eży podkreślić pMy tych samych warunkach pracy.
Dotychczasowe prace badawcze nie zawierały tego typu porównań dla tak szerokiego
spektrum postaci konstrukcyjnei lożysk. Potwierdzono wpływ sztywności zabudowy,
który można zaobserwować w ekploatacji tego typu łożysk oraz intuicyinie
antycypować z innych rodzajów łożysk.

Przeprowadzone badania stały się inspiracjq do opracowania własny.h,
oryginalnych rozwiqzań konstrukcyinych łożysk ś|iz8owych smarowanych wodq, które
opisano w fozdzia|e 6 monografii. Pierwszym ory8inaln].m rozwiązaniem, l<tóre
powstało wspólnie z dr. P. HryDiewiczem jest łożysko foliowe smarowane wodą.

Przeprowadzono liczne symulacje numerycfne, które posłużyły do doboru
parametrów pracy. 0pncowano także własnq techno|ogię wykonanla warstwy foliowej.
Zbudowano trzy prototypy i przeprowadzono badanie ich charakterysryK
tribologicznych oraz zużycia.
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Na podstawie wyników ufyskanych z badań prototypów Habi|itant opracował nową
generację łożyska foliowego polegaiącego na wprowadzeniu zmiennei sztywności
podparcia warstwy fo|iowej przez ukształtowanie 8eometrii panwi oraz wplowadzenie
materiałów bardziej podatnych. zbudowano prototyp, kórego wŚtępne badania
potwierdzib poprawność prfyiętych rozwiązań.

Przeprowadzone analizy teoretyczne, symulacje numerycane orar badania
doświadczalne k|asycznych łożysk oraz łożysk fo|iowych umożliwiły Autorowi
sformułowanie wniosków końcowych i podsumowanie monografii (rozdział 7). wnioski
ma|ą charakter syntetyczny i są usystematyzowane. Znaiduią się one w cztelech
grupach. Pierwsza dotyczy w!ływu postaci konstrukcy|nych węzła łożyskowego, ko|ejne
wpływu podatności panewki oraz wpływu parametróW placy, ostatnia dotyczy wpł}'wu
własności tribo|ogicznych i fizycznych warstwy ślizgowej. Autor w sposób |asny
i wzeirzysry konkluduje przeprowadzone badania oraz komentuie istotność
i przydatność uzyskanych wyników.

Monografia stanowi spóiną całość, |est napisana dobrym językiem a iei strukura
jest logiczna. Na podkreślenie zasługuje znakomicie opracowany przegląd istnieiącego
stanu wiedzy w zaklesie lożysk poprzecznych smarowanych wodą. Postawione cele
badań zostały osiągnięte prfy pomo.y zadań cząstkowych. PĘeprowadzono wnikliwq
analizę wpływu wybranych czynników charakeryzujących popĘeczne
hydrodynamiczne łożysko ślizgowe smarowane wodą na ich obciąź'alność
i charakterystyki tribologiczne oraz sformułowano naiważniejsze kierunki modyfikacji
istnieiących konstrukcii w celu uzyskania więlśzych nośności. szczegó|owo opisano
zastosowane modele numeryczne oraz przeprowadzone badanla doświadcfalne.
sformułowane wnioski z pEeprowadzonych obliczeń i badań doświadczalnych są
istotne i co ważniejsze zakończyły się zaproponowaniem nowych rozwiqzań
konstrukcyjnych, zbudowaniem prototypów i identyfikacją ich własności.

Bibliografia rozpfawy zawiefa 260 pozycji literatury w tym: 42 prace własne, 168
pozyc'i w |ęzyku angielskim,89 pozycji wydanych po roku 2006. Świadczy to
aktualności podjętei tematyki badań i o Jei istotności.

Monografia zostala uzupelniona 11 publikacjami w renomowanych czasopismach
naukowy.h z |isty 'oumal citation Reports: Tńbolos| Transactions (2) - lF 1,35;
Proceedings of the lnstitution of MeĆhanical En8ineerś Part J.|ournal of Engineeńng
Tńbolos/ - IF 0,66; Polish Maritime Research (1) - lF 0,32a; czasopism punktowanych
Tńbologia (2), Key Engineeńng Materials {2) oraz rofdziałów w monografiach
renomowanych konferencii tribologicznych : 15th lnternational Colloquium Tribology
Automotive and lndustrial Lubńcation, 16th International col|oquium Tńbolory
Lubricants, Materials and Lubricarion Engineering, 7th EDF/LMS Poitiers Workshop
Operational limits of Bearings: lmproving of Performance through Modelling and
Experimentation. Wymienione publikacie w Większości są wieloautorskie, ale zgodnie z
oświadczeniami współautorów dr olszewski posiada w nich znac2ący udział.

str. 6



Najważniejsze osiq8nięcia Habilitanta opisane w powyższych pubIika.jach to:

. zbadanie i okleś|enie wpt}'wu najważniejszych palametrów charakteryzujący.h
łożyska ś|iz8owe poprzeczne smarowane wodą takie iak podatność panewki, prędkość
obrotowa, luz }ożyskowy, błędy wykonania, zukosowanie czopa; na nośność, warunki
powstawania ciśnienia hydrodjmamiczhe8o oraz charakterystyki tribologiczne,

. zbudowanie modeli F'luid structure lnteroction łożysk wodnych z panwiami
o różnej sft}'wności, lvykonanie szczegółowych ana|iz oraz pot\,Vierdzenie
eksperyrrtentalne poprawności zbudowanych mode]i,

. oplacowanie orygina|nej metodyki badań ]ożysk smalowalych wodą, budowa
unikatowego stanowiska badawczego,

. pżeprowadfenie badań wszystkich g.up łożysk smarowanych wodq, o różnych
podatnoś€iach (spiek brązu z grafitem, ceramiczne, gumowe, polimerowe, foliowe]
wiednolitych warunkach W szerokim zakresie warunków brzegowych oraz
pŁeprowadzenie wnikliwego porównania ich charakterystyk tribologicznych oraz
charakterU ziawisk zachodzących w łożysku,

. sformułowanie id€i oraz opncowanie konstrukcję i technologię wykonywania
kilku własnych oryginalnych konstrukcji łożysk foliowych smarowanych wodą.

Podsumowując ocenę przedstaw:onego cyklu publikacjidr. inż' Artura o|szewskie8o
stwierdzam, że jest on spójny i llykazuje konsekwentną działalność Autora w obszaize
inżynierii łożyskowania i tribolo8ii ukierunkowaną badanie i rozwóJ łożysk ślizgowych
smarowanych Wodą. zrealizowane prace badawcze olaz anal:zy numeryczne mają duże
znaczenie w rozwoju wiedzy dotyczq.ej tych łożysk oraz zjawisk W nich za.hodzqcych.
t'zyskana wiedza, ukształtowany warsztat naukowy oraz wyniki prfepIowadzonych
przez badań umożliwiajq zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych
w konstrukcjach nowych loźysk i ich wdrożenie, co Habilitant z powodzeniem już
realizuje.

Przedstawiony cykl publikac'i składaią.y się z iednoautorskiei monografli oraz
11 artykułów w renomowanych czasopismach naukow]tch spełnia wymogi
stawiane przez Ustawę o stopniach i tytu|ach naukowych, stanowiąc istotny wkład
Autora w rozwój dyscypliny naukowei: budowa i eksploatacia maszyn w obszarze
związanym z inźynierią łożyskowania i tribologią.

4. Dorobeknaukowy i działalność wdrożeliowa

Habilitant opublikował łqcznie 64 prace naukowel w tym w okresie obejmującym
dorobek habilitacyjny 57. W skład dorobku po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
wchodzi opisana powyżej monog.afia habilitacyjna,20 artyk!łów i rozdziałóW
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wmonografiach, z crego 4 opublikowano w czasopismach indeksowanych w Journal
citation Reports, 10 patentów.

W pracach cyklu przedstawionych do oceny Dr. inż" Ańur olszewski iest główn)rm
autorem Iub współautorem, przy czym iego średni udział wynosi przeważnie nie mniej
niż,50o/o,

Dr inż. Artur olszewski publikowal w czasopismach JcR takich iak: T|ibology
Tfonsqctions - |F 1,35i Proceedings or the lnstitution of Mechąnical Engineers Port J.
Joumąl of Engiheefing Tribology - IF 0,66; Poltsh Mafitime Reseąrch (1] - |F 0,324.
s\ńaryczny impoct foctor IF t{abilitanta wg listy]cRwynosi 2,66.

Aktualne wskaźniki bibliograficzne Habilitanta z systemów indeksuiących wybo5zą:
1' Google scho!ąr
2. SCOPUS

- 24 rytowania,
. 58 cytowań,

H=3,

Jest recenzentem czasopism zagranicznych z listy lCRr Tribolosa Intemational,
loumal of Elsevier (lF=1,93), Journal of Engineering Tribolos/, lMechE. (lF=0,92)
Mechanics & lndustry (lF=0,48). wszystkie recenzowane artykuły dotyczyty łożysk
hydrodynamicznych.

Tabela. Zestawleni dr' inż' Artrrra olsz€wŚk|e

(Do doktoraciel

Łącznie

Pub|ikacjc w czasopiśmach zawartych w baf.Gh Journal citatton
R€portl. llśta A IllNisw
sumaryc2ny Irlpact lactor publikaćli naukowych wedługlisty lournal
citelion R€Dońs IF

2,66 lF=2,66

Publikacja w r€c€lzowanym c,asop|śnie kra|owym lub
zagranicznym wymlenlonym
w tłykazi€ mln|5tra - l|sta B MNlsw

l4 1a

Autorstwo monos?fl | lub Do.trecrnlka akademlcldao I 1
]Lut9rstwo rofdz|ału w monografi i w języku polsklln 2 2
Wygłoszone r€feraty na fagrani€znych konf€r€nclach naukowych o 7 7

wygłoszone r€feraty na międzynarodowych i kraiowych konferenciach w 14

Pozostnle recenzowane pub|lka.ie i materiały konferencyjn€ 18 18

al webofscl€nc€ wos=2ł
b) coosle scholar 58
Ind€x Hirsche
al Web ofSclence HwoS 3
b) Cooqle S.holar Hcsch 5
PatenĘ | zgłośŹ€nla palentowe (w tvm wdrożonel 10 (6) 10 {61
wdroż€tt|a ptŹ€mysłorłe 44
Udzlał w grantach badawczych (w tvm ki€rownik] 10 (2) 77121
Ek5pertyzv 34 44
orqanizŹcia konfer€ncii naukowvch 3
Pozostale prace niepubl jkowane 2A 32
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Powyżsfe wskaźniki poMerdzają aktywność naukowo-badawczą wnioskodawry
zarówno w kraiu jak i fa granicą' w konk|uzii przedstawiony do oceny dorobek
naukolvy dr' inż. Ańura olszewsklego należy ocenlć |ako pozytywny'
wystarcza|ący do wbioskowania o stopleń naukowy doktora hab|lltowanego.

Habilitant brat czynny udział w 7 renomowanych zagranicznych konferencjach
naukowych w UsA, Francji, Niemczech, Finlandii, Japonii spośród których Wymienić
naleŹy: ASME/STLE 2012 lnternational Joint Tribologj. conference' DenveĘ
Intemationa| Tribolo8y conference' Hiroshima; 15th l 16ń Jnternational colloquium
TńboIos/, stuttgart/ostfi |dern.

Brał udział w komitetach organizacyinych 4 konferencji naukowych krajowych.

Mocną strotrą dorobku dr inż. Artom olszewskiego |est dzialalność
wdroż€niowa i współpraca z ptzemys|em.

Dr inż' Artur olszewski jest twórcą 10 patentów {w tym 4 zgłoszone),4 są
opracowane samodzielnie, a w pozostałych 6 iego udział wynosi od 25 do 50%. lstotne
igodne podkreślenia jest Wdlożenie 6 z tych patentówi

. Łożysko ślizgowe poprzeczne zwłaszcza ilo wąłów turbin parowych l innych ma\zyn
wirowych. Pateit P,399089, 2015.

. Mocowąnie ceramicznej tulei ślizgowej zwłaszcza do łołsk śIizgo,,ych' Patent
P21.3964, 20L3.

. Hydrodynomic journal bearing - especially for the use in steam turbine and other
rotory equipment,zgłoszenie - Patent Europejski. EP 13460023, 2013'

. Urządzenie zwiększające skutec\ność tłumienia podwozia z goleniomi sp|ężysEni
zy,,łaszczo d|a wiatrakowców i innych lekkich konstrakcji lotniczych. zE)oszenie
patentowe. P.403420, 2013.

. Urzqdzenie do pomiaru modułu szwności, zwłaszczo kompoz1łtowych warstw
śl i zg o wyc h łoży s k hy d rody n o mi czny ch, zgłoszenie patentowe P393204, 2010.

. Promieniowe łożlsko śIizgowe, zwłąszcza do wąłów tufbin pqrovulch' Patef,Ł
P329361, 2006.

Habilitant kierował 2 grantami badawczymi finansowanymi przez KBN i NcBiR|

..Badonia teoretyczne i doświądcząlne wielopowierzchniowych łożysk
hydrodynamicznych podparVch na czaszy kulistef', KBN N502 O4O 3Z/30L3,
w latach 2007-2009,

. ,,Nowe ekologiczne lożysko foliowe smąrowane wodq - metodyko projektowania i
badania doświądczolne prctoEpó|',l,' NR03.0036.10/2010 NcBi&
w latach 2010-2013.

Ponadto uczestniczyl w B innych projektach tego typu, w tym w 4 jako główny
r,lykonawca.
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wnloskodawca posiada odpowiedttle doświadczenle w k|erowaniu pracami
badawczymi, a lego dorobekw tym zakresi. ocenlam bardzo dobrze,

W skład dorobku Habilitanta wchodzą liczne wdrożenia przemysłowe (po dokoracie
37). Wdrożenia prac dr. inż. Artura olszewskego dokonano w takich podmiotach jak:
KGHM Polska Miedź s'/Ą" (łożyskowanie młynów w zakładach wzbogacania rudy);
elekkowniach wodnych: orzeł, Świnna Poręba, Dychów (dla Voith siemens Hydro
Power Generation GmbH&co - Austria); elekrociepłowniach ostrołęka [wspólpraca z
|irmą stEMENs), Bydgoszcz' staro8ard, Gdańsk (dla EDF Polska); soDA ciech Polska,
ALsToM Power, .zakład odsalania Dębieńsko, Niźniekamsk (dla Universal
Turbomachinery Lquipment), PRoMET Sp.z o.o., Krioton sp.z o.o., Cukrownia Kluczewo,
SIEMENS, PKN Orlen, ABB Generation Vasteras Szwe.ia, Polskie Huty Stali ISPAT.
Powyższe prace dotyczyły lożysk ś|izgowych i miały charakter projektowy |ub
projektowo-badawczy.

lnne pEce Habilitanta dotyczyły prac koncepcyinych' projektowych oraz nadzoru
realizacii i były WykoryĄĄ,ane m. in' dla LoTos Petrobaltic, MAKRUM s.A''
ENERGoBALTIC sp.z o.o., NsK steering syst€ms Europe, elektrownie wodne olcza
i lastrowie.

Kandydat iest koordynatolem zespolu badawczo-rozwojowe8o zaimujące8o się
zaproiektowaniem i wdrożeniem do produkcii seryjnei pierwszego polskiego
wiatrakowca ultralekkiego w układzie tandetn, realizowanego we wspótpracy z firmq
NovA. Prototyp został zaprezentowany w 2015 na na)większych ńiędzynarodowych
targach lekkich konstrukcji lotniczych w Friedrichshafen w Niemczech.

Wdroźenia uzupctniają |iczne eksperqzy (po dokoracie 34], które polegały na
pracach obliczeniowych, ocenie stanu technicznego, analizie p.zyczyn wystąpienia
uszkodzeń itp.

współpraca Habilitanta z przemys|€m ieś imponuiąca zarówno pod względem
liczby partnerów, w tym zagtanicznych, iak i zakresu reallzowanych prac. lest ona
zrEkomitym mlernikiem pozycii zawodowel Kandydata i tego osadzenia w
otogzenlu gospodarczym. Świadczy o jego duźej wiedzy, tz,|,że praktychei
i umiejętności lozwiązywania problemów technicznych, a także fapotrzebowaniu na nią.

Kandydat został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem zaslu8i,
obzymał nagrody Rektora PG, a jego praca doktorska została wyróżnlona. Ponadto
Kandydat jest członkiem Polskiego TowaEystwa Tribologicznego
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5, Dorobek dydaktyczny

Dr inż. Artur olszewski od roku 2002 jest zatrudniony na stanowisku adlunka,
a wcześniei w |atach 1994.2002 był fatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze
Konstrukcii Maszyn i Poiazdów (poprzednia nazwa Katedra Konstrukcji i Eksp|oatacji
MaszynJ na Wydziale Mechanicznym, Politechniki cdańskiej.

Dorobek dydaktyczny Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora, zgodnie z lego
deklaracją, obeimuje standardowe prowadzenie zaięć w iormie zaięć audytoryjnych,
ćwiczeniowych, projektowych oraz |aborato'iów. W sz.zególności tematyka
rea|izowanych zajęć dydaktycznych ukierunkowana jest na podstawy konstrukcji
maszyn, grafikę inżynierską oraz modelowanie 3D. |est on autorem i głównym
koordynatorem przedmiotu Podstawy Konstrukcii Maszyn na kierunku Mechatronika.
Wprowadził na Wydziale Mechanicznym nowe przedmioty wybieIalne związane
z modelowaniem bryłowym, obliczeniami wytŹymałościo\4ymi MEs i opracowywaniem
pełnej dokumentacii technicznej projektowanych wyrobóW Brał czynny udział
w lozwoiu labomtorium dydaktycznego Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów.

Dr inż. Ańur olszewski czynnie uczestniczył programie EMsMUs. wygłaszaiqc
wykłady w Universidade Da Beira lnterior w covilha w Pońuga|ii oraz Vaxjo University
w Szwecli.

oprócz zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego op.acował autorski program
szkoleń dla pracowników przemysłu obeimujący problemy inżynierii łożyskowania oraz
podstaw konstrukcji maszyn. W |atach 2005.2015 prowadził seminaria dla
konstruktorów, proiektantów, inżynierów ruchu oraz kadry zarządzalącej wie]u firm m.
in. siemens, ED., PGE, ALsToM' PKN oRLEN s.A, zakłady Azotowe Puławy,
Przedsiębiorstwo ProdukcjiŁożysk ś|izgowych, Mondiświecie s.A', zRE Gdańsk s.A.

W czasie pod|egającym ocenie był opiekunem 32 prac dyplomowych' sprawowal
tahże nadzór nad częścią mechaniczną pierwszego polskie8o po|azdu napędzanego
ogniwem wodolow}'m Ecocar' który powstal na Politechnice Gdańskiej i bral udział
w konkursie Eco Shell Marathon 2014.

Praca dyplomowa Piotra Jansa rea|izowana pod opieką Habilitanta dwukrotnie
zdobyła nagrodę w ogólnopolskim konkursie mode|owania 3D or8aznizowanym prze
firmę solid work (l na8roda w roku 2012, Il nagroda w roku 2011).

Aktywność dydaktyczna Kandydata oceniam 'ako dobĘ.
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6. Konkluzla opinit

Przedstawiona powyżej ocena dzialalności naukowei i organizacyjnej dr. inż. Ańura
olszewskiego potwierdza wagę zgromadzonego przez Niego dorobku naukowego,
badawczego i wdrożeniowego. Dl inż. Artur olszewski systematycznie, skutecznie
i twólczo rozwinął swói warsztat naukowy, wykoEystuiąc do tego celu wiedzę
i doświadqzenia nabJrte podcuas .ealizacii prac badawcfych finansowanych 2e środków
publicznych oraz licunych prac badawczych wykonywanych dla podrnlotów z przemysłu
kraiowych i zagranicznych.

Dorobek naukowy Habilitanta oceniam iednoznacznie poujrtlrwnie. lest on
wystarczaiący i nie budzl zast'.zeżleń. Przedstawione w wykazie dorobku pozycje
dokumentuią w wystarczaiącyrn stopniu aktywność publikaciną i aktywność
Kandydata na forach konferencji międzynarodowych. lmponuiąca iest działalność
wdrożeniowa dra inż. Artura olszewskiego. Liczne patenty, w większości wdrożone,
oraz liczba prac wykonywanych na rzecz partnerów z przemyslu kraiowego
i zagranicznego a także ich zakres merytoryczny świadczą nie ty|ko o wiedzy Kandydata
w obszarze tribologii ale także o umiejętności współpracy i wychodzeniu naprzeciw
potrzebom przemysłu'

Uwailam, ż,e przytoczone e]eBenty dorobku Habilitanta świadczą zarówno o Jego
dojEałej samodzielności naukowej, zdo|nościach do praĆy w zespołach badawczych, iak
również o kwalifikacjach do prowadzenia projeków, wymagających współpracy wie|u
specjalistów Rozwijana przez Habilitanta tcmatyka ma waloIy naukowe, a przy tym iest
aktualna izgodna z obecnymi trendami nauki, a także odpowiada na ważne potrzeby
i znajduje zastosowanie praktyczne. Pozycja Habilitanta w zakresie badań z obszaru
budowy i eksp|oatacji maszyn, a w szczególności w zakresie inżynierii łołskowania,
iest obecnie ugruntowana i uznana w środowisku naukowym oraz otoczeniu
gospodarczym.

Działalność dydaktyczna i organifaryjna Kandydata spełnia zwyczajowe wymagania
stawiane w takich przypadkach.

stwierdzam, że zgromadzony dorobek badawczy i uzyskane przez Habilitanta
wynikl Wnoszą istotny wklad w rozwói dys.ypliny naukowei Budowa
i Eksploatac|a Maszyn, i na tei podstawie stawiam wniosek o nadanl€ Dr. inż'
Arturowi Olszewskiemu stop:ria doktora habllltowanego nauk techlisznych,
zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytu|e naukowym oraz stopniach
i qrtule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r., wraz ze zmlanami z dnia
18 ma.ca 2011r.

ni&w. PWr.Prof. dr hab. inż. Tadeu
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