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Dokumentacjawykonana iest starannie,przeirzyście,
z komunikaB.wnymprzekazem
ięzykowymoraz formalnym.
Podstawępl.awnąwykonania fecenz'i stanowią:
1. Dz.U.2003 Nr 65 poz,595,USTAWAz dnia 14 marcaZOO3r. o stopniachnaukowych
itytulenaukowymoftz ostopniaahi Btule wzakresiesztuk
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2. DŁ U. Nr 196 _ 71216 - PoŁ 1165 1165' RozPoRzĄDzENIEMINISTM NAUK|
l szKoLNIcTwA wYzszEco, z dnia 1.09.2011r. w Śprawiekryteńów ocenyosiągnięcosoby
ubiegając€s|ę
j o nadaniestopniadoktorahabilitowanego.

2. lnformacjeosólne
Dr inż. Artur o|szewskizatrudnionyna Wydziale MechanicznymPolitechniki
odańskiejw KatedłfeKonstrukcjiMaszyni PoJazdóWna stanowiskuadiunktazłożył
W macierzysteijednostce
wnioseko przeprowadzeniepostępowania
habilitacyinego
naukowei w dziedzinie: nauki techniczn€ i w dyscyplinie naukoweji budowa
i eksploatacjamaszyn.lako osiągnięcielvynikajĘcef ustawy o tytułachi stopniach
naukowych wskazał jednotematyczny cykl publikac)i zat}'tułowany:studia nad
czynnikaml wpwaląqmi
na obclążalnośćl chąfakterys.yki .tlbologiczne
poprzecznych łożysk hydrodynamicznych smarowany.h utodą,,' cykJ ten tworzy
monografiahabilitacyjnapod tym samym tytulem oraz 11 artyku}ównaukowych.
ory8inalneosiągnięcia
badawczeorazwdrożeniowe
omówionow autoreferacie.
ważnieiszeinformacjeo rozwoiuzawodowymi naukowytnKandydata:
1994.1995- asystentstażystaw KatedrzeKonstrukcjii EksploatacjiMasuyn'
WydziałMechaniczn'PoIitechnika
Gdańska,
. 1995 uzyskaniestopniamgr lnż.Politechnikacdańska,wydziałMechahicfny,
kierunekautomatyka
i robotyka,
. 799Ś-2002- asystentw KatedrzeKonstrukcjii EksploataciiMaszyn,wydział
Mechaniczny,
Politechnika
Gdańska,
. 2002- uzyskaniestopniadokora n,t.w dyscypliniebudowaI eksploatacja
masuyn,
Po|itechnika
Gdańska,WydziałMechanicuny,
P.omotor:Prof.dr hab.inż.Antoni
Neyman,
. od z00z . adiunk w Katedrze Konstrukcii Maszyn i Po)azdów,Wydział
Mechanichy,PoIitechnika
Gdańska
.

3. Ocenarozprawy habilttacyinei
Przedstawionado oceny monografia,
o objętości
183 str., zostalawydana przez
Wydawni.two Politechnikicdańskiej w roku 2015' Recenzentamiwydawniczymi
monografiisąi
. Prof'drhab.inż.czesławDYMARSKI,
Wydzialoceanotechniki
i okrętownictwa,
Politechnika
Gdańska
. Prol dr hab.inż'Jarosław
sĘP,WydziałBrrdowyMaszyni Lotnictwa,Polite.hnika
Rzeszowska
składa się ona z 5 rozdziałówuzupełnionycho wstęp, wnioski końcowe i
podsumowanie'
wykazważniejszych
Treść
oznaczeńi skrótów orazspis bibliograficzny.
q/tułowi
pełni
rozprawyodpowiadaw
i w związkuz tym mieści
sięwe wskazaneipżez
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Habilitantadziedzinie i dyscyPlinienaukowei.Temat fofPlawy na|eżry
\,znat za
szczególnie interesujqcy ze wz8lędu na coraz większe wymagania stawiane
współczesnymmaszynom'urządzeniomi środkomtransportuw obszaFzeochrony
środowiska. Woda iest powszechnie występuiącym środkiem smamym
charakteryzujqrymsię brakiem toksyczności,
niepalnością,
stalościąparametrów
w szerokim zakresie temperatury oraz dużą zdolnościąodbierania ciepła
powierzchni.w przypadkumaszyn przepływowych,
z współpracu'ących
w których
mediumiest woda nie ńa potrzebywprowadfaniausfczelnieńpomiędfyśrodkiem
smarnyma medium'obok tych niewątpliwychzalet posiadateż cechyniekorzystne
takie jak małq lepkośćoraz działaniekorozyjne,sprawiającewiele problemów
w projektowaniu
i eksploatacii
tychłożysk
Mimo |icznychpublikacjiw literatur-ze
światowei
dotyczącychłożyskślizgowych
smarowanych
wodą,ze względuna znacznezróżnicowanie
ich postacikonstrukryjnych
jest
orazWarunkówprowadzonych
w różnychośrodkach
naukowychbadań,niemożliwe
na ich podstawiesformu}owanie
bardzo potrzebnychsyntetycznych,
spójnychreguł
projektowania,
montażui ekp|oataciitego typu łożysk skłoniloto Habilitantado
podięciasię badań nad czynnikamiwp}ywającymi
na obciążalność
i cha.akteryŚtyki
tribologiczne
tychłożysk
w krótkim wstępie fdefiniowanoobszar badań i uzasadnionojego wybór, ze
względuna istniejącepotneby i zgodność
ztrendani współczesnejtechniki oraz
opisanogenezępodjęciasię przez Habilitantatej tematyki.Przedstawio[ostrukurę
pracy,
W rozdziale 2 monografii prredstawiono stan wiedzy w obszarze
hydrodynamicznych
łożyskpoprzecznychsmarowanychwodą. Po krótkim rysie
historycznymscharakteryzowano
łożyskasmarowanewodą: ich zalety i wady,
wyŚtępującepodcfasmontażui eksploatacjiprob|emy.opisano stosowanemateriały
oraz możliwości
uwiększaniaich nośności.
W podrozdziale2.3pż€ d stawiono autorsĘ
klasyfikacjęślizgowychłożyskpoprzecznychsmarowanychwodą ze wzg|ęduna
popr2ecznei panwi' PrfePlowadzenie
kryterium wartości modułu szBrr'vnośc|
klasyfikac'iiest na pewnocelowe,jednaknie uzasadniono
d|acfegoprzyiętoarbitralnie
wartość
modułusztywnoś.i
równą3GPa?Mojezastrzeżenie
budziużycieokreślenia
7e
sztywnąponwiq,,.
w mechaniceterminsz9wny odnosisię do ciat nieodkształcalny.h.
moduł
nie jest nieskończony
sztywności
to ciałonie jest sztywne.Możnamówić
Jeżeli
o dużeisztywności
lub małeipodatności.
W podrozdziale2.4 przedstawionoobecnie
stosowanemodeleobliczeniowe}ożyskod k|asyczny€ hopartycho równaniaReynoldsa
do nuńerycznychcomputational
Fluid DlnomicscFD i FluidstructureInterąctioh
Fs|.
w rozdziale tym Autor odwołu|esię cfęsto do własnychdoświadczeńi prac
co świadczy
badawczych,
o bardzoobszerneii zarazemgłębokiej
obszalu
znaiomości
badań.
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Przeglądistnieiącegostanu wiedzy kończy się syntetycznympodsumowaniem,
w którym sformułowano
wnioski dotyczące:
istnieiacychkonstrukcji,ich wad i zalet'
specyfiki filmu wodnego i moż|iwości
zwiękzenia ich nośności
o.az metodyki
projektowania
i stosowanych
metodobliczeniowych.
cel podjętychbadańorazzakreszadańniezbędnych
do iegorealizacjisformułowano
w rozdziale3 monografii.lako nadrzędnycel przyjęto,,analizęwplywu wybranych
czynników charakteryzuiących po9rzeąne hydrodlmamiczne |ożysko ślizgowe
smarowanewodą la ich obciąż?lność
i charakterystykitribologlczn€ ' ', co umożliwi
sformułowanie
najwa]żnie'szych
kierunków,,modyfikac|iistnieiącychkonstrukcii w
celu uzyskania większych nośnośc|
oraż przyczynl się do głębszegopoznal|a
pnocesugenerowaniaclśnienlahydrodynamicznego".
Tak sformułowane
ce|emaią
charakterzarówno naukowy,jak i utylitarny.ze wz8lęduna złożoność
obiektóworaz
zachodzących
zjawisk bardzo istotne iest pByięcie właściwych
czynników,których
wplyw na obciążalność
będzie badany.Autor pnyjął cztery grupy czynników parametrówwęzłaślizgowego:
. postaćkonstruk.yinqorazbłędywykonania
imontażu,
- parametrypracy,
- elastyczność
warstwyśliugowej,
. własności
mechanigzne
i tribologiczne.
czynniki te moim zdanie wybrano wlaściwie.zastrzeżeniebudzi jedynie
sformułowanie
worstwyślizgowel,.
podobniejak sprężystość
Elastyczność
,,elosł',czność
jest to zdolność
ciałado odzyskiwaniakształtuoraz wymiarówpo usunięciuczynnika
zewnętrznegotktóry powoduje odkształce.ie.ze względu na inny mechanizm
mikroskopowy
odkształcania
terminelastyczność
możebyćstpsowanyprzykladowodo
mateńałówpolimerowych,
natomiastwprzypadkustopówmetalilub ceramikipowinno
się używaćterminu sprężystość'
Dlategomolm zdaniem właś.iwebytoby uzycie
sformułowania
podatność
warstMĄ|
śliz8owei.
Habilitantokreślilgłównezadanianieubędne
do określenia
sformulowanych
celów
sąto|
.
.

.

wykonanieanalizy łożyskz panwiamisztjM'nym|metodamiklasycznymioraz
analifylożyskz panwiamipodatnymiprzypomocymodelinumerycznych
Fsl,
opracowaniemetodyki badań dośWiadczalnych
łożyskz panwiami o różnej
szqM,ności,
wytypowaniedo badań łożyskz panwiamio dużejsztywności
i podatnymi,
okrcślenie
parametrów
zakresu
wymuszeńi rodzajutestów badawczychonz ich
zaprojektowanie
i skonstruowanie
a następnie
przeprowadzenie
doświadczalnych
badańporównawczych.
opracowanie
koncepc'i,projektówi prototypówautorskich,
nowychkonstrukcji
łożysk
na podstawieanalizywynikówprzeprowadzonych
anaIizi badań
doświadczalnych.
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zakres pizy'ętych badań uważam za obszerny i arnbitny, jednak niezbędny do
osiągnięciapostawionychcelów.
W rofdzia|e 4 monografiiAutor przedstawiłzałożeniaoraz wyniki ob|iczeńłożysk
róźnymi metodami, przy uwzględnieniu podatnościpanwi lub przyjęciu ich jako
nieodkształca|ne.zbadano Wpływ |uzów, imperfekcji kształtu,podatnościwarstwy
ś|izgowei
i sformułowanownioski. Wykazano,żepodatność
panwi ma istotny wpływ na
rozk}ad ciśnienia hydrodynamicznego oraf progres)^,i,nązależnośćpomiędzy
obciążeniem a grubościqfilmu w lożyskach z panwiami podatnymi. określono
stosowalnośćmodeli klasycznych, nieuwzg|ędniającychpodathościpanwi do łożysk
z panwiami o dużejsztywnościprzy niewielkichobciążeniach.
Badania doświadczalnełożyskopisano w rozdzia|e 5 monografii. zostały one
przeprowadzone na zmodemizowanym przez Autora stanowisku badawczym
dostosowanym do badania łożysksmarowanych wodą. Badano łożyskao panwiach
brązowo.cynowych, polimerowych i 8umowych' opis badań łożysk o panwiach
ceramicznych zawieraią inne przedstawione w cyk|u tematycznym publikacie,
Relestrowanotypowe parametryprędkość,
obciążenie,
rozkładciśnieniafilmu wodnego,
temperatulę tożyska, temperatury wody, iej natężenie przepł}.W'uoraf ciśnienie'
Wybrane z nich przedstawiono w monografii. Przyjęto cykle pracy w ruchu
quasiustalonym po|egającena skokowe| zmianie obciążenia przy sta,lei prędkości
oblotowej oraz zmianie prędkościobrotowe| pruy stałymobciążeniuoraz cykl pracy
w ruchu nieustalonym przy starcie i zatrzymaniu pod stałym obciqżeniem.Uzyskane
wyniki doświadcza|ne
porównano 2 uzyskanymina drodze obliczenioweji wykazanoich
dobrqzgodność.
Badania dośWladczalne umoźliwity sformulowanie wniośków o8ólnych
umożliwiającychporównanie mechanifmóW tarcia oraz wplywu sztywnościpanwi
w łożyskachróżnego typu i co na|eżypodkreślićpMy tych samych warunkach pracy.
Dotychczasoweprace badawcze nie zawierałytego typu porównań dla tak szerokiego
spektrum postaci konstrukcyjnei lożysk.Potwierdzono wpływ sztywnościzabudowy,
który można zaobserwować w ekploatacji tego typu łożysk oraz intuicyinie
antycypowaćz innych rodzajów łożysk.
Przeprowadzone badania stały się inspiracjq do opracowania własny.h,
oryginalnychrozwiqzań konstrukcyinychłożyskś|iz8owych
smarowanychwodq, które
opisano w fozdzia|e 6 monografii. Pierwszym ory8inaln].m rozwiązaniem, l<tóre
powstałowspólnie z dr. P. HryDiewiczemjest łożyskofoliowe smarowanewodą.
Przeprowadzono liczne symulacje numerycfne, które posłużyłydo doboru
parametrów pracy. 0pncowano takżewłasnqtechno|ogięwykonanla warstwy foliowej.
Zbudowano trzy prototypy i przeprowadzono badanie ich charakterysryK
tribologicznychoraz zużycia.
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Na podstawiewyników ufyskanychz badańprototypówHabi|itantopracował
nową
generacjęłożyskafoliowegopolegaiącegona wprowadzeniuzmiennei sztywności
podparciawarstwyfo|iowejprzezukształtowanie
8eometriipanwioraz wplowadzenie
materiałówbardziej podatnych.zbudowano prototyp, kórego wŚtępne badania
potwierdzibpoprawność
prfyiętychrozwiązań.
Przeprowadzoneanalizy teoretyczne,symulacje numerycane orar badania
doświadczalne
k|asycznychłożyskoraz łożysk fo|iowych umożliwiłyAutorowi
sformułowanie
wnioskówkońcowychi podsumowanie
monografii(rozdział7).wnioski
ma|ącharaktersyntetycznyi są usystematyzowane.
Znaiduiąsię one w cztelech
grupach.Pierwszadotyczyw!ływupostacikonstrukcy|nych
węzłałożyskowego,
ko|ejne
panewkiorazwpływuparametróWplacy,ostatniadotyczywpł}'wu
wpływupodatności
własności
tribo|ogicznychi fizycznychwarstwy ślizgowej.
Autor w sposób |asny
i wzeirzysry konkluduje przeprowadzonebadania oraz komentuie istotność
i przydatność
uzyskanychwyników.
Monografiastanowispóinącałość,
|estnapisanadobrymjęzykiema iei strukura
jest logiczna.Na podkreślenie
zasługuje
znakomicieopracowanyprzeglądistnieiącego
stanuwiedzy w zaklesie lożyskpoprzecznychsmarowanychwodą.Postawionecele
badańzostałyosiągnięteprfy pomo.yzadańcząstkowych.
PĘeprowadzonownikliwq
analizę wpływu wybranych czynników charakeryzujących popĘeczne
hydrodynamicznełożysko ślizgowe smarowane wodą na ich obciąź'alność
i charakterystyki
tribologiczneoraz sformułowano
naiważniejsze
kierunkimodyfikacji
istnieiącychkonstrukciiw celu uzyskaniawięlśzychnośności.
szczegó|owoopisano
zastosowanemodele numeryczneoraz przeprowadzonebadanla doświadcfalne.
sformułowane
wnioski z pEeprowadzonychobliczeń i badań doświadczalnych
są
istotne i co ważniejszezakończyłysię zaproponowaniemnowych rozwiqzań
konstrukcyjnych,
prototypówi identyfikacją
zbudowaniem
ich własności.
Bibliografiarozpfawyzawiefa260 pozycjiliteraturyw tym:42 pracewłasne,168
pozyc'i w |ęzyku angielskim,89 pozycji wydanych po roku 2006. Świadczy to
podjęteitematykibadańi o Jeiistotności.
aktualności
Monografiazostalauzupelniona11 publikacjamiw renomowanych
czasopismach
naukowy.hz |isty 'oumal citation Reports:Tńbolos| Transactions(2) - lF 1,35;
Proceedingsof the lnstitutionof MeĆhanical
En8ineerś
Part J.|ournalof Engineeńng
Tńbolos/ - IF 0,66;PolishMaritimeResearch(1) - lF 0,32a;czasopismpunktowanych
Tńbologia (2), Key EngineeńngMaterials {2) oraz rofdziałów w monografiach
renomowanych
konferenciitribologicznych
: 15th lnternationalColloquiumTribology
Automotiveand lndustrial Lubńcation,16th Internationalcol|oquium Tńbolory
Lubricants,Materialsand LubricarionEngineering,7th EDF/LMS PoitiersWorkshop
Operationallimits of Bearings:lmprovingof Performancethrough Modelling and
Experimentation.
Wymienionepublikaciew Większości
są wieloautorskie,
ale zgodniez
oświadczeniami
współautorów
dr olszewskiposiadaw nichznac2ący
udział.
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Najważniejszeosiq8nięciaHabilitantaopisanew powyższychpubIika.jachto:
. zbadanie i okleś|eniewpt}'wunajważniejszychpalametrów charakteryzujący.h
łożyskaś|iz8owepoprzecznesmarowanewodą takie iak podatność
panewki, prędkość
obrotowa,luz }ożyskowy,błędywykonania,zukosowanie czopa; na nośność,
warunki
powstawaniaciśnieniahydrodjmamiczhe8ooraz charakterystykitribologiczne,
. zbudowanie modeli F'luid structure lnteroction łożyskwodnych z panwiami
o różnej sft}'wności, lvykonanie szczegółowych ana|iz oraz pot\,Vierdzenie
eksperyrrtentalne
poprawnościzbudowanychmode]i,
. oplacowanie orygina|nejmetodyki badań ]ożysksmalowalych wodą, budowa
unikatowegostanowiskabadawczego,
. pżeprowadfenie badań wszystkich g.up łożysksmarowanychwodq, o różnych
podatnoś€ i ach (spiek brązu z grafitem, ceramiczne, gumowe, polimerowe, foliowe]
wiednolitych warunkach W szerokim zakresie warunków brzegowych oraz
pŁeprowadzenie wnikliwego porównania ich charakterystyk tribologicznych oraz
charakterUziawisk zachodzącychw łożysku,
. sformułowanieid€ i oraz opncowanie konstrukcję i technologię wykonywania
kilku własnychoryginalnychkonstrukcjiłożyskfoliowychsmarowanychwodą.
Podsumowującocenęprzedstaw:onegocyklu publikacjidr. inż'Artura o|szewskie8o
stwierdzam,żejest on spójny i llykazuje konsekwentnądziałalność
Autora w obszaize
inżynieriiłożyskowaniai tribolo8ii ukierunkowanąbadanie i rozwóJ łożyskślizgowych
smarowanychWodą.zrealizowane prace badawczeolaz anal:zynumerycznemają duże
znaczeniew rozwoju wiedzy dotyczq.ejtych łożyskoraz zjawisk W nich za.hodzqcych.
t'zyskana wiedza, ukształtowanywarsztat 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 łożyskowaniai tribologią.

4. Dorobeknaukowy i działalność
wdrożeliowa
Habilitant opublikowałłqcznie64 prace naukowel w tym w okresie obejmującym
dorobek habilitacyjny57. W składdorobku po uzyskaniu stopnia naukowegodoktora
wchodzi opisana powyżej monog.afia habilitacyjna,20 artyk!łów i rozdziałóW
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wmonografiach,
z crego 4 opublikowanow czasopismach
indeksowanych
w Journal
citationReports,10 patentów.
W pracachcyklu przedstawionych
do ocenyDr. inż"Ańur olszewskiiest główn)rm
autoremIubwspółautorem,
przy czymiegośredniudziałwynosiprzeważnie
nie mniej
niż,50o/o,
Dr inż.Artur olszewski publikowalw czasopismachJcR takich iak: T|ibology
Tfonsqctions- |F 1,35i Proceedingsor the lnstitutionof MechąnicalEngineersPort J.
Joumąlof EngiheefingTribology- IF 0,66;PoltshMafitimeReseąrch(1] - |F 0,324.
s\ńarycznyimpoctfoctorIF t{abilitanta
wg listy]cRwynosi2,66.
Aktualnewskaźniki
bibliograficzne
Habilitanta
z systemówindeksuiących
wybo5zą:
1' Googlescho!ąr
24 rytowania,
H=3,
.
2. SCOPUS
58 cytowań,
Jest recenzentemczasopismzagranicznychz listy lCRr Tribolosa Intemational,
loumal of Elsevier (lF=1,93),Journalof EngineeringTribolos/, lMechE. (lF=0,92)
Mechanics& lndustry (lF=0,48).wszystkie recenzowaneartykułydotyczytyłożysk
hydrodynamicznych.
Tabela.Zestawleni

dr' inż'Artrrraolsz€ w Śk|e
Łącznie

Pub|ikacjc w czasopiśmachzawartych w baf.Gh Journal citatton
R€portl. llśtaA IllNisw
sumaryc2ny
Irlpactlactorpublikaćlinaukowych
wedługlisty
lournal
citelionR€ D ońs IF
Publikacjaw r€ c € l zowanym c,asop|śniekra|owymlub
zagranicznymwymlenlonym
w tłykazi€ mln|5tra - l|sta B MNlsw
Autorstwo monos?fl

| lub Do.trecrnlka akademlcldao

rofdz|ału
w monografi
i w językupolsklln
]Lut9rstwo
Wygłoszoner€feraty na fagrani€znych konf€r€nclach naukowycho

(Dodoktoraciel

2,66
l4

1a

I

1

7

7

2

wygłoszoner€feraty na międzynarodowychi kraiowychkonferenciachw
Pozostnle
pub|lka.iei materiały
recenzowane
konferencyjn€
al webofscl€ n c€
b) cooslescholar
Ind€x Hirsche
al WebofSclenceHwoS
b) CooqleS.holarHcsch
PatenĘ | zgłośŹ€nlapalentowe (w tvm wdrożonel
wdroż€tt|a ptŹ€mysłorłe
(w tvm ki€ r ownik]
Udzlałw grantachbadawczych
Ek5pertyzv
orqanizŹciakonfer€ n cii naukowvch
Pozostaleprace niepubljkowane

lF=2,66

2
14

18

58
3
10 (6)
10(2)
34
2A

18

wos=2ł

5
10 {61
44
77121
44

3
32
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PowyżsfewskaźnikipoMerdzają 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|ącydo wbioskowania o stopleń naukowy doktora hab|lltowanego.
Habilitantbrat czynny udziałw 7 renomowanychzagranicznychkonferencjach
naukowychw UsA, Francji,Niemczech,Finlandii,Japoniispośródktórych Wymienić
naleŹy: ASME/STLE 2012 lnternational Joint Tribologj. conference' DenveĘ
Intemationa|
Tribolo8yconference'Hiroshima; 15thl 16ń Jnternationalcolloquium
TńboIos/,stuttgart/ostfi
|dern.
Brałudziałw komitetachorganizacyinych
4 konferencjinaukowychkrajowych.
Mocną strotrą dorobku dr inż. Artom olszewskiego |est dzialalność
wdroż€ n iowa i współpracaz ptzemys|em.
Dr inż' Artur olszewski jest twórcą 10 patentów {w tym 4 zgłoszone),4są
opracowane
samodzielnie,
a w pozostałych
6 iegoudziałwynosiod 25 do 50%.lstotne
jestWdlożenie
igodnepodkreślenia
6 z tychpatentówi
.

Łożyskoślizgowe
poprzecznezwłaszczailo wąłówturbin parowychl innychma\zyn
wirowych.
Pateit P,399089,
2015.
. Mocowąnie ceramicznej tulei ślizgowejzwłaszczado łołsk śIizgo,,ych'Patent
P21.3964,
20L3.
. Hydrodynomicjournal bearing - especiallyfor the use in steam turbine and other
- PatentEuropejski.
rotoryequipment,zgłoszenie
EP 13460023,2013'
. Urządzenie
podwoziaz goleniomisp|ężysEni
zwiększające
skutec\ność
tłumienia
zy,,łaszczod|a wiatrakowców i innych lekkich konstrakcji lotniczych. zE)oszenie
patentowe.
P.403420,
2013.
. Urzqdzenie do pomiaru modułuszwności, zwłaszczo kompoz1łtowych
warstw
śl
izgowych łoży
patentowe
sk hydrodynomicznych,zgłoszenie
P393204,2010.
. Promieniowe łożlsko śIizgowe,zwłąszczado wąłów tufbin pqrovulch' Patef,Ł
P329361,2006.
Habilitantkierował2 grantamibadawczymi
przezKBN i NcBiR|
finansowanymi
..Badonia
teoretyczne i doświądcząlnewielopowierzchniowychłożysk
hydrodynamicznychpodparVch na czaszy kulistef', KBN N502 O4O 3Z/30L3,
w latach2007-2009,
. ,,Noweekologicznelożyskofoliowe smąrowanewodq - metodykoprojektowaniai
badania doświądczolne prctoEpó|',l,' NR03.0036.10/2010 NcBi&
w latach2010-2013.
Ponadtouczestniczylw B innych projektachtego typu, w tym w 4 jako główny
r,lykonawca.
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w k|erowaniu pracami
wnloskodawca posiada odpowiedttledoświadczenle
badawczymi,a lego dorobekw tym zakresi. ocenlambardzo dobrze,
przemysłowe
(podokoracie
W składdorobkuHabilitantawchodząlicznewdrożenia
jak:
prac
podmiotach
37).Wdrożenia
dr. inż.Arturaolszewskegodokonanow takich
KGHM Polska Miedźs'/Ą"(łożyskowanie
młynóww zakładachwzbogacaniarudy);
elekkowniachwodnych:orzeł,Świnna Poręba, Dychów (dla Voith siemensHydro
PowerGenerationGmbH&co- Austria);elekrociepłowniach
ostrołęka[wspólpracaz
|irmąstEMENs),Bydgoszcz'staro8ard,Gdańsk(dla EDF Polska);soDA ciech Polska,
.zakład
ALsToM Power,
odsalania Dębieńsko, Niźniekamsk (dla Universal
Turbomachinery
Lquipment),PRoMETSp.zo.o.,Kriotonsp.zo.o.,CukrowniaKluczewo,
SIEMENS,PKN Orlen, ABB GenerationVasterasSzwe.ia,Polskie Huty Stali ISPAT.
Powyższeprace dotyczyłylożysk ś|izgowych
i miały charakter projektowy |ub
projektowo-badawczy.
lnne pEce Habilitantadotyczyłyprac koncepcyinych'
projektowychoraz nadzoru
realizacii i były WykoryĄĄ,ane
m. in' dla LoTos Petrobaltic, MAKRUM s.A''
ENERGoBALTICsp.z o.o.,NsK steeringsyst€ m s Europe,elektrowniewodne olcza
i lastrowie.
Kandydatiest koordynatolemzespolu badawczo-rozwojowe8o
zaimujące8osię
zaproiektowaniemi wdrożeniemdo produkcii seryjnei pierwszego polskiego
wiatrakowcaultralekkiegow układzietandetn,realizowanego
we wspótpracyz firmq
NovA. Prototypzostałzaprezentowany
w 2015 na na)większych
ńiędzynarodowych
targachlekkichkonstrukcjilotniczychw Friedrichshafen
w Niemczech.
Wdroźeniauzupctniają|iczneeksperqzy (po dokoracie 34], które polegałyna
pracachobliczeniowych,ocenie stanu technicznego,
analizie p.zyczyn wystąpienia
uszkodzeńitp.
współpracaHabilitantaz przemys|€ m ieś imponuiącazarówno pod względem
liczby partnerów,w tym zagtanicznych,iak i zakresu reallzowanychprac. lest ona
zrEkomitym mlernikiem pozycii zawodowel Kandydata i tego osadzenia w
otogzenlu gospodarczym. Świadczy o jego duźej wiedzy, tz,|,żepraktychei
i umiejętności
lozwiązywaniaproblemówtechnicznych,
a takżefapotrzebowaniu
na nią.
Kandydatzostałodznaczonyprzez PrezydentaRP BrązowymKrzyżemzaslu8i,
obzymałnagrodyRektoraPG, a jego praca doktorskazostaławyróżnlona.Ponadto
Kandydatjestczłonkiem
PolskiegoTowaEystwaTribologicznego
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5,

Dorobek dydaktyczny

Dr inż.Artur olszewski od roku 2002 jest zatrudnionyna stanowiskuadlunka,
a wcześniei
w |atach1994.2002byłfatrudnionyna stanowiskuasystentaw Katedrze
KonstrukciiMaszyni Poiazdów(poprzednianazwaKatedraKonstrukcjii Eksp|oatacji
MaszynJnaWydzialeMechanicznym,
Politechnikicdańskiej.
DorobekdydaktycznyKandydatapo uzyskaniustopniadoktora,zgodniez lego
deklaracją,
obeimujestandardoweprowadzeniezaięćw iormie zaięćaudytoryjnych,
ćwiczeniowych,projektowych oraz |aborato'iów. W sz.zególnościtematyka
rea|izowanychzajęć dydaktycznychukierunkowanajest na podstawy konstrukcji
maszyn,grafikę inżynierskąoraz modelowanie3D. |est on autorem i głównym
przedmiotuPodstawyKonstrukciiMaszynna kierunkuMechatronika.
koordynatorem
Wprowadziłna Wydziale Mechanicznymnowe przedmioty wybieIalne związane
z modelowaniem
bryłowym,
obliczeniami
wytŹymałościo\4ymi
MEs i opracowywaniem
pełnej dokumentaciitechnicznejprojektowanychwyrobóW Brał czynny udział
w lozwoiulabomtoriumdydaktycznego
KatedryKonstrukcjiMaszyni Pojazdów.
Dr inż.Ańur olszewski czynnieuczestniczyłprogramieEMsMUs. wygłaszaiqc
wykładyw UniversidadeDa Beiralnteriorw covilhaw Pońuga|iiorazVaxjoUniversity
w Szwecli.
oprócz zajęćdla studentówWydziałuMechanicznego
op.acowałautorskiprogram
szkoleńdla pracownikówprzemysłu
problemyinżynieriiłożyskowania
obeimujący
oraz
podstaw konstrukcji maszyn. W |atach 2005.2015 prowadził seminaria dla
proiektantów,inżynierówruchuoraz kadryzarządzalącej
konstruktorów,
wie]ufirm m.
in. siemens, ED., PGE, ALsToM' PKN oRLEN s.A, zakłady Azotowe Puławy,
Przedsiębiorstwo
ProdukcjiŁożysk
ś|izgowych,
Mondiświecie
s.A',zRE Gdańsks.A.
W czasiepod|egającym
oceniebyłopiekunem32 prac dyplomowych'sprawowal
tahżenadzór nad częścią
mechanicznąpierwszegopolskie8opo|azdunapędzanego
ogniwemwodolow}'mEcocar'który powstalna PolitechniceGdańskieji bral udział
w konkursieEcoShellMarathon2014.
Praca dyplomowaPiotra Jansarea|izowanapod opieką Habilitantadwukrotnie
prze
zdobyłanagrodęw ogólnopolskimkonkursiemode|owania
3D or8aznizowanym
firmęsolidwork (l na8rodaw roku2012,Il nagrodaw roku2011).
Aktywność
dydaktycznaKandydataoceniam'ako dobĘ.
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6. Konkluzla opinit
powyżejocenadzialalności
Przedstawiona
naukoweii organizacyjnej
dr. inż.Ańura
olszewskiegopotwierdzawagę zgromadzonego
przez Niego dorobku naukowego,
badawczegoi wdrożeniowego.
Dl inż.Artur olszewski systematycznie,
skutecznie
i twólczo rozwinąłswói warsztat naukowy,wykoEystuiąc do tego celu wiedzę
i doświadqzenia
nabJrtepodcuas.ealizaciipracbadawcfychfinansowanych
2e środków
publicznychorazlicunychpracbadawczych
podrnlotów
wykonywanych
dla
z przemysłu
kraiowychi zagranicznych.
Dorobek naukowy Habilitanta oceniam iednoznacznie poujrtlrwnie.lest on
wystarczaiącyi nie budzl zast'.zeżleń.
Przedstawione
w wykazie dorobku pozycje
dokumentuią w wystarczaiącyrnstopniu aktywnośćpublikaciną i aktywność
Kandydatana forach konferencjimiędzynarodowych.
lmponuiąca iest działalność
wdrożeniowadra inż.Artura olszewskiego.Licznepatenty,w większości
wdrożone,
oraz liczba prac wykonywanychna rzecz partnerów z przemyslu kraiowego
i zagranicznego
a takżeich zakresmerytoryczny
świadczą
nie ty|koo wiedzyKandydata
w obszarzetribologiiale takżeo umiejętności
współpracyi wychodzeniunaprzeciw
potrzebomprzemysłu'
Uwailam,ż,eprzytoczonee]eBentydorobkuHabilitantaświadczą
zarówno o Jego
dojEałejsamodzielności
naukowej,
zdo|nościach
do praĆyw zespołach
badawczych,
iak
równieżo kwalifikacjach
do prowadzeniaprojeków,wymagających
współpracywie|u
specjalistówRozwijanaprzezHabilitantatcmatykama waloIynaukowe,a przy tym iest
aktualnaizgodna z obecnymitrendaminauki,a takżeodpowiadana ważnepotrzeby
i znajdujezastosowaniepraktyczne.PozycjaHabilitantaw zakresiebadań z obszaru
budowyi eksp|oatacji
maszyn,a w szczególności
w zakresieinżynieriiłołskowania,
obecnie
ugruntowanai uznana w środowiskunaukowym oraz otoczeniu
iest
gospodarczym.
Działalność
dydaktyczna
i organifaryjna
Kandydataspełniazwyczajowewymagania
stawianew takichprzypadkach.
stwierdzam,żezgromadzonydorobek badawczyi uzyskaneprzez Habilitanta
wynikl Wnoszą istotny wklad w rozwói dys.ypliny naukowei Budowa
i Eksploatac|aMaszyn, 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.ca2011r.

Prof.dr hab.inż.Tadeu

ni&w. PWr.
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