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RECENZ'IA
cyklu publikacji pt. s/udia nad czynnikamiwpływajqcymika obciqżalhość
i charąkterystyd
|ribologicznepoprzecznychłożyskł|,dtodyhamicznychsmarowanychwodq
omz dorobkunaukowego,dydaktycbego i organizacyjnegodr. inż.AńuIa olszewskiego
w związku z postępowaniemo nada[ie stopniadoktorahabilitowanego
Recenzja została przygotowana na podstawig pisma Dziekana Wydziafu Mechanicznego
PolitechnikiGdanskiej,prof.DariuszaMikielewicza,z dnia l5.l1.2016r.
Podstawęopinii stanowiłzbiór dokumentówzawierającycykl publikacji oraz autoreferatwraz
z komDletemzałacnikóW.

charaktgry3tykaogó|na Kandydata
DI inż. AItuI olszewski na podstawie pracy: ,optaco\łahie założeń projeldowokonstuk:yjnych rolki slerujqcej szczelnieniemobrotowegopodgrzewaczapowietrza" uzyskal
w 1995. r. na wydzia|e Mechanicmym Politęchniki Gdaliskiej t}'tułzawodowy magistra
inżynięra.Na t}'rnsamym Wydziale w 2002 r. na podstawierczprawy pt. Celamiczne lożyska
poprzeczne o konforemnychpowierzchniach ślizgowych(promotor- prof. Antoni Neyman)uzyskałstopieńdoktoranauktecbnicanychw dy*yp|inie Budowa i eksPloątącjam.Lszyn'Praca
ta zostaławyńźniona 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 Eksploatacji Maszyn).
W działalnościnaukowej Kandydata problematyka łożyskślizgowychsmarowanych wodą
przedstawionaw przędstawionymcyklu publikacji stanowi immanentnączęśćcałegojego
konsekwentniegromadzonegodorobku naukowegooraz utylitarnego w dyscyplinie Budowa
i ek'ploalacja maszyn, oĘmĄryego prawie wyłącznie ńżnorodne zagadnienia łożysk
ślizgowych.
ocena osiągnięcia naukowego
Kandydat przedstawiłdo oceny,jako osiągnięcienaukowe,cykl l2. publikacji, zatyułowany
i charakterystyki tribologiczne
,,studia n8d czynnikami wpĘrłłjącymina obciąźalnośó
poprzecznychlołsk hydrodytrrmicznychsmrrowanychwodą'' . cykl ten stanowią:

l'

Autorska monografia pt' studja nad czymikami \łpływającyni na obciqżalnośći chafa]derystyki
tribologiczne popżecaych hydrodynamica|ych łoŹysk ślizgowychsmafowanych wodą. wydawnictwo
PolitechnikiGdańskiej2015's. 183,

oraz artykułyi referaty:
2. Litwin w'' olszewski A. (5070)| waterlubricatedsinteredbronz€ joumal b€ a rings-theoretica|and
€ x p€ r imental research.
Tribo|ogyTransactions'
Vo|. 57' nr l 2014(JcR, lF l'35)'
3' wodtk€ M., o|sz€ w ski A. (33%)'wasilczukM.: App|icationofthe fluid-structur€interaction
techniquefor
the analysisof hydrodynamic
lubńcationproblems'Proceedings
ofthe Institulionof MechanicalEngineers
Pań J.Jouma|of Engin€ e ring Tńbology2008.Vol. 227'nr 8 (JcR. IF 0,6ó)'
4. o|szewski A. (40%)' wodtke M., Hryliewi€ z P': Experimental
investigation
ofprotot}?ewatef.lubricated
compliantfoj|beadngs.Key EngineeringMat€ r ials 20|2. Vol' 490'
5. Litwin w.. o|szewskiA. (50%):Ass€ s smentofpossibleapplicationofwater lubricatedsinteredb.asss|ide
bearingfor mańn€ prop€ l ler shafł.PolishMaritirneResearch2012'Vol' 19' Iss.4, (JcR' IF 0'324)'
6. Litwin w.' o|sz€ w ski A' (33%),wodtke M.| lnfluenceof shaftmisalignm€ n t on waterlubricatedturbin€
of
sliding b€ a ings with variousbush modul€ s of e|asticity.Key Engin€ e ńng Mate als: Fundamenta]s
MachineDesign2012.Vo|.490,
7. Hryniewicz,P', Wodtke'M', o|szewskiA. (207")'Rządkowski'R.: StructumlProPertiesof Foil Bearings|
2009.Vol.52, (JCR,
a Closed-FormSolutionValidatedwithFiniteElementAnalysis.TribologyTransactions
tF 0,324),
bearingwithself-a|iening
8. o|szewskiA' (50%)'WodtkeM.: computermod€ l ofhydlodynamic2-lobejoumal
sph€ r ical suppoń' Ess|ing€ n w| Lubricants,Materialsand LubrjcationEngine€ r ing' 16th Intemational
colloquiumTribo|ory'stungaf/ostfildem'G€ r many, Januaryl5.l7, 2008'
joumal bearingwith self-aligning
9. Olszewski A. (50%),WodtkeM.r Computeranalysisof hydrodynamic
throughmodelling
spheńca|support'7thworkshopop€ r ationa|limitsofbearings:Improvingofperformance
andexperimentation,
Poitiers,October2, 2008,
|0' o|szewski A. (50ol")' wodtke M.' Hryni€wicz P': Powłoki fluoropolinerowe onz pżeciwzatarciow€
w łołskachfoliot'tychsmarowanycb
wodą'Tribo|ogia.Teoriai Praktyka2007't' 38' nr l,
wodą. budowa
l l ' o|szewski A. (50%),wodtkeM', HryniewiczP': Ekologicae łofyskofoliowesmarowane
podparciałołska' Tribologia 2007'
i analiza wpływuwybranychpammetrówkonstrukcyjnychna sztywność
t . 1 8 .n- r l .
12. Olszewskj A. (100%)rTilting pad joumal bea ng with ceramic coating.Automotiveand Indusfial
G€ r many'
Lubrication
| |5thIntemational
co|loquiumTribology:bookofsynopses200ó' Stungaf/ostfildem,
Januaryl7-] 9' 200ó. Ed. wi|fii€ d J. Batz ostfi]dem:Tech.Acad' Esslingen'200ó'

wazną pozycją przedstawionego
do postępowaniahabilitacyjnegocyklu publikacji jest
monografia. przygotowarraz myśląo tym postępowaniu,wymieniona na pierwszej pofycji
wykazu. stanowi ona Lrnikatowestudiumproblematykiłoiysk smarowanychwodą,które dzięki
walorowi nieosiągalnejdla łożysksmarowanychkonwencjonalnymismararniśrodowiskowej
obojętności,
a takŹedzięki niektórym, bardzo korzystnymdla takich aplikacji właściwościom
wody (zwłaszczatemperaturowejstabilnościlepkościi dużej wańościciepła właściwego),
stanowią bardzo przyszłościowe,poiądane rczwiązAnie techniczne' Jędnalcżęrozwój tych
łożyski upowszecbnieniewciqz silnie limitowanejest dużogolszymi' niż w prz$adku łożysk
wody, które determinują nośność
smalowanych konwencjonalnie. tymi właściwościami
i trwałość
walstwv smarowei'

2

Prace badawczedotyczącełożysksmarowanychwodą mają równie długą'co niezb}'t obfitą
w sukcesy, histońę. Niemniej intens}"wnyobecnie rozwój inŹynierii mateńałowęj,rozwój
możliwościdokładnegoksztahowaniaelementów masz5m'a taki'ę tozwój technik symulacji
komputerowejsą zapowiedzią znaczĄcegopostępuw tym obsfarze techniki. Sposób ujęcia
przez dra Ańu:a olszewskiego w omawianej monografii zagadnień smarowania wodą
poprzecznych łożryskślizgowych,nadającyjej charakteru konwencjonalnegoopracowania
kwalifikacyjnego (klasycznej rozprawy habilitacyjnej)' umozliwił zaprezentowaniebogatego
dorobku własnego'wspartegodorobkiem zespotu,w którym fuŃcjonuje.
cechą charakterystyczną tego dorobku, ujętego w publikacjach i szczególnie cennie
podejścia
sformatowanegow' monografii' jest kompleksowośći komplementamość
w odniesieniu do wszystkich kierunków rozwoju takich łozysk' z uwzględnieniem
wymienionych wyżej asp€któw: nowoczesnych mateńałów' dokładnościksŹałtowania
isymulacji komputerowej.Monografiailustrujejakościowyskok prac nad zwiększeniem
osiągów łożysk',wodnych'',jaki możliwyjest obecniedo dokonaniaw porównaniu do - na ogoł
jednostronnego. podęjściauprawianegood dziesięcioleci,których charakterystycznym
wyznacznikiem są chociazby ważnębadania przedstawionew 1978 roku prz€z Fledńcka
T' schullera w opracowaniuNASA pt. Desigt1of Vafious Fixed-Geometfy lłater-Lubricąted
HydrotlynamicJournal Bearingsfor MaximumStability.
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 eksploatacyjnychńżnych tyŃw łołsk (szty\^nychi podamych,wykonanychze wszystkich
podstawowychgnrp materiałów:metalowych,ceramicztych. polimerowych' gumowych) na
nośność,warunki powstawania ciśnienia hydrodynamicznego oraz charakterystyki
tribologiczne' solidna weryfikacja eksp€rymentalna była możli\ładzięki wykonanym przez
niego skrupulatnym badaniom łożysko identyczrej geometńi w poMarza]nych' w ściśle
określonychwarwkach. Pozwoliło na uzyskanie oryginalnych wyników, o znaczeni,
potwierdzonymkilkoma ważnymidla tegoobszarunauki i techniki publikacjami we wiodących
czasopismach światowych(Tribolog Tfansąctiohs, Jotnal of E,,gineefing Tribologł)
ikajowych (Tribologia), ^ lókże prezęnt^cjąna ważnychmiędzynalodowych konf€Iencjach
(International Colloquium Tribolog), Niemcy). Spośródnajwa:żniejszych,
uzyskanych przez
Kandydatawyników należywymienić:
. okęśleniewpłI^,uwańościmodufuspręłstościpoprzecznejpanewki na rozkładciśnięnia
hydrodynamicanegow filmie oraz odkształceniepowierzchni ślizgowej'
. określeniewptyvu prędkościobrotowej oraz Iuzu łożyskowegona obcią'Źlnośćłolrysk
sŹ}$nych i podatnych'
. okeś|eniezaleźności
pomiędzy arrianąprędkościobrotoweji luzu w łożysku,a rozkładem
ciśnieniahydrodynamicznegoolaz ksztahemszczeliny smarowej,
. okeśleniewptywu podstawowychbłędówwykonaniapanewki oraz kątaukosowaniaczopa
pozwoliłoto m.in. na wykazanie,które z nich są najbardziejniekorzystne
na jęj nośność;
z punktuwidzenianośności
hydrodynamicznej
łożyska.
waŹnym aspektem pokeślonej wyżej kompleksowości podejścia są uzupełniające
iweryfikujące się analizy teoretyczne i eksperymenty laboratoryjne, w jednym i drugim

przypadku realizowanez wykorzystaniemnajwyższ€j jakościinstrurnentarium(komputercwe
systęmy obliczeniowe, aparatura).oprócz klasycznych, studyjnych ob|iczeń teoletycznych
w oparciu o równanie Reyno|dsa,Kandydat stosowałnależącądo najbardziejzaawansowanych
hydrodynamicznychz podatnąpanewką)metodęsymulacji
w tym obszarze techniki (łoźrysk
komputerowej o nazwie Fl id Struclurc Inte|action. Natomiast podstawę weryfikacji
eksperymentalnejoraz aódło danych do obliczeń stanowiłounikato\łestanowiskobadawcze.
waI1o zvneryć'
że Kandydat od samego początku swojej działalnościzawodowej
funkcjonujew jednym z najsilniejszychw Polsce, liczącym się w skali międzynarodowej'
naukowymzajmującym
siębadaniamitribologicznymi'W dfugimokresiedziałdrrości
ośIodku
szczególńe silnym otszarem badali tego ośrodkabyły,i są,ślizgoweukładyłoĄskowe. Cechą
wyrózniającą te badania było łączenieoryginalnych dociekań teoretycanychz weryftkacją
eksperymentalnąna najwyższympoziomie technicznym' co pozwalałona dochodzenie do
różnorodnychrozwiązariznajdującychaplikację 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 ośrodkupotencjałueksperymentalnego.W odniesieniu do
recenzowanego dorobku w zakresie tribologicznej Foblematyki poprzecznych łożysk
smalowanych wodą, zastosowane przez niego oryginalne rczwiązania techniczne _
konstrukcyjne i pomiarowe - gruntownie modemizującewykorzystane 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 zasługujewłasna' oryginalna
metodyka obejmująca zńżnicowane tęsty badawcze' unikatowe rozwiqzanie głowicy
badawczej umożliwiającejpomial trojwymiarowegorozkładuciśnieniahydrodynamicznego
z wykożystanięmzdwojonegopomiaruciśnieniąa takze oryginalny systempomiarumomentu
tarcia' zmodemizowane wg własnegopomysfu stanowisko wyposażonezostałoprzez niego
w komputerowy system rejestracji wyników, unikatowy system pomiaru momentu tarcia
i automatycznesterowaniewykorzysfującepętlęspĘężeniazwrotnego.Dzięki temu możliwe
jest ufyskiwanie bardzo wysokiej powtaŹalnościwaruŃów testów wszystkich typów łożysk
i wiarygodnych,w zadowalającymstopniu 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
podejmowaniaprac ukierunkowanychna opracow1,rłanie
konstrukcji i techno|ogiiwłasnych,
oryginalnych łoŹysksmalowanych wodą; wśródwykonanych prototypów wymienia łożyska
foliowe, łożyskaceramiczrn i łoĘskazbtęów spiekanych,podając,żenieklórę z nich zostały
wdrożonew turbinachwodnych.
Podsumowującosiągnięcie naŃowe Kandydata' stanowiąceprzedstawiony cyk| publikacji'
podjętejproblematyki,jasne sprecyzowanieprzedmiofu badń,
stwierdzić należy:aktualność
nięłatwe'ale realistyczniezdefińowane cele i komplementamy(teoretyczno-eksperymentalny)
sposób podejściado rozwiqzywania problemów, duźą waltośćnaukową i techniczną

uzyskanychwyników, a|akże znŹ(.,zĄcę
przyczynieniesię do rozwoju w kraju silnego zespofu
naukowegoz obszarutribologicznych
ploblemówsmarowaniawodąelęmentówmaszyn.
Przedstawiony
do ocenyjako rozprawahabilitacyjnacykl l2 publikacjizawiera4 pracez listy
JCR. lch sumarycznyImpactFactor wynosi 2,66' cytowanebyły24 lazy; wg bazy WoS indeks
Hirscha= 3.
ocena pozosta|ej, istotnei aktywności naukowej Kandydata
oprócz przedstawionych do oceny w procesie habilitowania prac dotyczących
hydrodynamicznychłożysksmalowanychwodą Kandydat równolegle zajmuje się badaniami
klasycznychhydrodynamicznych
łozyskślizgowychsmalowanycholejem' Tego dotyczyła
rozprawa doktorska (ceramiczne łożysko poprzeczne o konforemnych powierzchniach
ślizgowych). wyróżiona przez Radę Wydziafu Mechanicznego Po|itechniki Gdaliskiej
i wytypowanaprzęz MinisterstwoNauki do umieszczeniaw międzynarodowej
bazie danych
sieci transferutechno|ogiiw mrnachpromowaniaw Europiewybitnychpotskichosiągnięć
naukowo-technologicznych.
Dr inż. Ańur olszewski zajmowałi zajmuje się też rozwojem i stosowa[iem oryginalnych
technik eksperymentalnychdotyczącychłożyskś|izgowych.
oprócz wymienionychwyżejprac
dotycz4cych konstrukcji i oprzyrz4dowania stanowisk badawczych, badał moŹ|iwość
wykorzystania zjawiska emisji akustyczrrej do diagnostyki loĄsk hydrodynamiczrrych.
Dotyczącatego,opracowanapĘez niego metoda,zostałaopatęntowarra.
W ramachwspółpmcyz partneramiprzemysłorłymiwykonyrłałbadaniaeksploatacyjnełożysk
w obiektach rzęcz}.\łistych:turbinach parowych, genelatorach,turbinach wodnych'
kopalnianychmaszynachwyciągowycb,m\nach kulowych.
Pomimo rozległości
zadań i różnorodności
obiektów technicznych,całoksztahrealizowanej
przez Kandydata problematyki badawczej należy ocenić jako meryorycznie spójny.
A doceniającspoistość
naukowo.badawczej
działalności
zawodowej,nie sposóbnie dostżęc
konstrukcyjnychpasji itwórczych' technicznychosiągnięćw hobbystycznejaktyuności
w odniesieniudo plecakowychukladównapędowych
paralotni.
Opróczprzedstawionego
do ocenyw postępowaniu
habilitacyjnym
cyklu publikacji,w dorobku
Kandydataznajdujesię l4 publikacjiz listy B zestawionejpEez MNisw (lo po doktoracie),
2| referatów na konferencjachkajo*ych (SyrnpozjonyPKM, InżynieńaŁożyskowanią
Jesienne SzkĄ Tribo|ogiczre) i międzynarodowych'w t}m 7 o zasięgu ś\łiatowym(UsA,
Francja,Niemcy, Finlandia'Japonia),a takżel8 innychprac w czasopismachi materiałach
konferencyj
nych.
Jest to przyzwoity dorobek publikacyjny,ale mając na uwadze badzo bogaty dorobek
badawczy, którego twórczą tęchniczną oryginalnośćzazncza I0 patentów (w tym
4 samodzielne), akt'1łnośćpub|ikacyjna Kandydata mogłaby być większa' zwlaszcza
w odniesieniudo czasopismo zasięgumiędzynarodowym.

oryginaIne osiągnięGiaprojektowe,konstrukcyjne,technoIogiczne,ekspeńyzy,
wdrożenia
Kandydatjest autoremlub współautoremlicfnych rozwiązań technicznych, w przewazającej
większościściślezwiązanych z obszarcm działalności
naukowo.badawczęjdotyczącej
hydrodynamicznych łożysk smalowanych olejem lub wodą. Ich oryginalnośćpotwierdza
autorstwo lub wspołautorstwo6. patentów i 4. zarejestrowanych zgłoszeń patentowych'
w większości
wdrożonych.
patentueuopejskiego'
Uzyskałteżrejestacjęzgłoszenia
Jego dorobek wdrożeniowyobejmuje ponad 40 rozwiązań, w tym dla licznych, znaczących
firm:KGHM Po|skaMiedźs.A., ALsToM Power,ZakładodsalaniaDĘBlENSKo Sp.z o'o.,
PRoMET Sp.zo.o.,UniversalTurbomachinery
Equipmentsp. f o.o.,PKN orlen, Elęktrownia
wodna Dychów, LoTos s.A., Flęxtronics,EDF, Ec systems,ApatorMetrix' VOITH, ZRE
Gdńsk, ZRE Katowice, E|ektrowniaWodna oRZEŁ, elektrociepłownie
w: Gdńsku.
stalogajdzie i ostrołęce (w&oŹenie przez sIMENs). Jęst tęż autol€m 34. ekspeltyz
jako habilitacyjneosiągnięciem
technicznych,\ł/tym 16.ściśle
związanychz prezentowanym
naukow)arn.
osiągnięcia techniczneKandydata,a takżedziałalność
aplikacyjna sąbatdfo boga|ę;znaczqęę
jest wyraŹne specjalizowanie się w obszarze tematyczn},rn'w którym zawiera się jego
działalność
naukowa.
Kierowanie międzynarodowymii krajowymiproiektamibadawczymioraz udział
w takich projektach
Kandydat brał ldział w reaIizacji 10. projektów badawczych pozyskanych na drodze
konkursowej:grantów finansowanychprzez KBN oraz MNiSw. a takżeprojektubadawczego
rozwojowegofinansowanęgoprzez NcBiR' W dwóch przypadkachbyłkierownikiem projektu,
a w czterech - głównym wykonawcą. Wszystkie zrealizowane plojekty były związane
ztematyką łozysk hydrodpamicznych, która jest głó\łną dziedziną jego zaintelesowń
naukowych.
j ęstspora.Nie uczestniczył
Liczba pozyskanychplojektówkajowych. w którychuczestniczył
w żadnympĄekcie międzynarodowym'
osiągnięGiadydaktyczne' organizacyinei w zakresie Popu|aryzacjinauki
Działalnośćdydaktyczna 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' GrafikaInżynierska,
Komputerowemodelowanię
3D.
Był prcmotorem 32. prac d1plomowych (24. inłnierskich i 8. magisterckich)i recenzentem
28 prac.
wygłaszał
wykładynt. nowoczesnychmetodpĄektowania (3D CAD i MEs) dla studentów
Universidade Da Beira Inteńor, Covilhą Poltugalia, a także nt. projektowania badań
i eksploatacji
łożyskślizgowych
dla studentówVaxjo University,Szwecja.

Jestautoremi głównymkoordynatoremprzedmiotuPodstawyKonstrukcji Maszyn na kieruŃu
Mechatronika. Na potrzeby tego przedmiofu opraco\,vałautorski plan zajęć obejmujący
wykłady'ćwiczenia' projektowaniei laboralońum komputerowe'a takżeelektoniczny skrypt
i zestawyzadń do ćwiczeń.Wprowadziłna WydzialeMechaniczrymPolitechnikicdaliski€ j
nowę pŹedmioty wybieralne 3D cAD zwiqzanę z modelowaniembryłowymi obliczeniarni
wytrzymałościowymiMEs. Bmł akt1rłny udział w rozwoju laboratodum dydaktycznego
Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów.
Dla pracowników przemystu opracowałautorski program szkoleń obejmujący problemy
inŹyni€ńi łożyskowaniaoraz podstawkonstrukcji maszyn.
PolitechnikiGdanskiej.
JęstczłonkiemRady wydziałuMechanicznego
Bmłudziałw organizowaniuogólnopolskich konferencjinaukowych:XXXV JesiennejSzkoly
Tńbologicznęj(2016)'warsztatów Tribologicznych:',PĄektowanie i Eksploatacjałożysk
(2ol0), )o(V SympozjonuPostawKonstfukcjiMaszyn (20l l) oraz Inżynieńi
ślizgowych''
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). Recenzowałartykuty zarnieszczole w czasopiśmier(ey
Engineerińg Mąrerials, Tribologia' a takżereferaty konferencyjne.wszystkie recenzowane
artykułydotyczyłyłożyskhydrodynarnicznych.
JestczłoŃięm:PolskiegoTowarzystwaTńbologicznego.
dydaktycznąi organizacyjnądra Ańura olszewskiego należf ocenić poz},tywnie.
Działalność
Kandydat jest doświadczonymnarrczycielem akademickim' aktywnym w upowszechnianiu
nauki.
wnioski końCowe
Na podstawieanalizy całoksztahupmcy naŃowej stwierdzam,Źedr. inż.Artur olszewski:
. jest wysokiej klasy specjalistąw obszarz€ hydrodynamicznychłoĄsk ślizgowych,
stanowiącychważnyobszal tematycznydyscwliny Budou,ąi eksploalacjąmasąn:
. jego prace naukowe wpisują się w światowynuń tribologicznych badań mającychna celu
ekologizacjęeksploatacjiuĘądzeńtechnicznych;
. uzyskane dotychczas osiągnięcia Kandydata stanowią duży wkład do teońi i praktyki
łożyskhydrodynamicmych, w szczególnoścismarowanychwodą przyczyniając się do
stwoŹenia podwalin niezbędnych do ich rozwoju do stopnia umożliwiającego
upowszechnieniew praktyce.
Za osiągnięcianaŃowe wielokrotńe otrzymywałnagrody rektorskie'W 2006 r. odanaczony
zos|Ą|przezPrezydęntĄRP Brqzowym Krzyzem Zasfugi.
Zgromadzony i wzorowo przedstawiony w dostarczonej dokumentacji dorobek zawodowy
w zakresie wyników prac naŃowych, konstrukcyjnych,wdrożeniowych'a takŹedfiałalności
ubiegania się o nadanie
dydaktycznej i organizacyjnej,jednoznacznie potwierdza zasadność
stopnia naukowego doktora habilitowanego.Wysokiej oceny zbl4nio nie umniejsza

publikacyjnaoraz
pr4r.woitĄ ale mda w gtosunku
aktywność
do dużego
dorobkunaukon'ego,
(shtocaości?)w zalaesiepozyskiwaniapojektów miqdzynarodowych'
blak aktywności
dorobkurlr.ioż.Arnra olszewskięo: naukowego,
N8 podstlwiedokonanejocenycałokształtu
w pełniodpowiadaonwarunkomstan'ianym
dydaktycznego
i otganizacyjnego,
stwierdzam'ż,ę
ubięg8jącymĘ o nadaniestopniadoktorahabilito\łanego
uauk tec.bnicznychw Ustawie
o Stopniachi Tyb|e Naukowym(Dz. U Nr 65,2003'Dz U. Nr ló4' 2005'D. U. Nr 84' 201l)
oraz RozporzqlzeniuMinista Nauki I szrkolnictwawyższegoz dni8 1 wrze&ia 20tt!'
Wnoszęo nadaniedr.inz' ArturowiolszewskiemustopliaD.ukow€go dokton babilitowanego
,,,dsz,n'
w dyscyplinienaukorł'ej
Budowąi eksploątącja
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