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1. Przebieg pracy zawodowej  

W 1981 roku ukończyłam studia w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii 

Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy) i uzyskałam stopień magistra inżyniera w zakresie 

specjalności Chemii i Technologii Organicznej.   

W 1995 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie obroniłam rozprawę 

doktorską pt.: "Kompozyty metalożywiczne jako tribologiczne, regeneracyjne warstwy 

wierzchnie łożysk ślizgowych" i uzyskałam stopień naukowy doktora nauk technicznych 

w zakresie Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: Tribologia. 

 Stopień 

naukowy 

Uczelnia Wydział Dyscyplina 

naukowa 

Data  

uzyskania 

magistra 

inżyniera 

chemika 

Akademia Techniczno-

Rolnicza obecnie Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy 

Instytut 

Technologii 

i Inżynierii 

Chemicznej  

Chemia 1981 

doktora Instytut Techniczny Wojsk 

Lotniczych  

w Warszawie 

 
Budowa 

i Eksploatacja 

Maszyn 

1995 

 

 

2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

Po zakończeniu studiów w 1981 roku rozpoczęłam pracę na Wydziale Rolniczym Akademii 

Techniczno-Rolniczej w Pracowni Techniki Ochrony Roślin Zakładu Entomologii na 

stanowisku stażysty, a następnie asystenta naukowo-badawczego. W 1984 roku ukończyłam 

roczne Podyplomowe Studium Pedagogiczne dla nauczycieli akademickich w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od 1985 roku pracowałam w Zakładzie Entomologii na 

stanowisku starszego asystenta.  

W 1990 roku rozpoczęłam pracę w Międzyresortowym Centrum Naukowym Eksploatacji 

Majątku Trwałego w Radomiu (aktualnie Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy 

Instytut Badawczy) na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Badań Płynów 

Eksploatacyjnych. Od 1992 roku pracowałam w wyodrębnionym z Zakładu Zespole Badań 

Materiałów Regeneracyjnych pełniąc jednocześnie funkcję kierownika. W 1998 roku 

zostałam kierownikiem utworzonego w instytucie Zespół Badań Ekologicznych Środków 

Smarowych. Priorytetowym zadaniem działalności badawczej zespołu było osiągnięcie 

standardów europejskich  w zakresie środków smarowych. W 2007 roku połączono tematykę 

prac badawczo-rozwojowych realizowaną w Zespole Badań Materiałów do Regeneracji oraz 

w Zespole Badań Ekologicznych Środków Smarowych tworząc Zespół Ekologicznych 

Materiałów Eksploatacyjnych, którego kierownictwo zostało mi powierzone. W 2008 roku 

w ITeE-PIB w wyniku połączenia zespołów zajmujących się badaniami z obszaru technologii 

chemicznych utworzono Zakład Technologii Proekologicznych. Od tego też roku jestem 

zatrudniona w tym zakładzie na stanowisku adiunkta. 
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3. Osiągnięcie stanowiące podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

Osiągnięciem stanowiącym podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego według art. 16 

ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) jest dzieło opublikowane 

w całości w postaci monografii oraz cykl publikacji powiązanych tematycznie z obszaru:  

Kształtowanie charakterystyk tribologicznych  
ekologicznych smarów plastycznych  

 

Monografia 

L.1. Drabik J.: Ekologiczne smary plastyczne w eksploatacji maszyn – projektowanie, 

metodyka oceny oraz problemy stosowania. Wydawnictwo Naukowe Instytutu 

Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2015. ISBN 978-83-7789-354-8. 

Publikacje 

L.2. Bystrzejewski M., Huczko A., Lange H., Drabik J. (50%), Pawelec E.: Influence 

of C60 and fullerene soots on the oxidation resistance of vegetable oils. Fullerenes, 

Nanotubes and Carbon Nanostructures (2007), 15:6, 427-438. JCR, IF=0,497. 

L.3. Drabik J. (100%): Ocena odporności na utlenianie oraz właściwości smarnych 

kompozycji oleju roślinnego. Tribologia nr 3/2009, s. 41-50. 

L.4. Drabik J. (100%): Badanie stabilności właściwości inhibitowanych kompozycji 

olejowych po testach przyspieszonego utleniania. Tribologia 1/2011, s. 39-52. 

L.5. Drabik J. (60%), Trzos M.: Modelling relation between oxidation resistance and 

tribological properties of non-toxic lubricants with the use of artificial neural networks. 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2012) 109:521-527, DOI 

10.1007/s10973-011-2176-3. JCR, IF=1,982. 

L.6. Drabik J. (100%): Wymuszenia cieplne w testach tribologicznych a skuteczność 

działania nietoksycznych smarów plastycznych. Tribologia nr 4/2012, s. 49-58. 

L.7. Drabik J. (60%), Trzos M.: Improvement of the resistance to oxidation of the 

ecological greases by the additives. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 

(2013) 10.1007/s10973-013-3090-7. JCR, IF=2,206 

L.8. Drabik J. (100%): Trwałość użytkowa i stabilność oksydacyjna modyfikowanych 

smarów plastycznych. Tribologia nr 3, s. 33-41, 2014. 

L.9. Drabik J. (60%), M. Trzos, J. Iłowska, B. Bereska: Kompleksowy smar plastyczny 

wytwarzany w reaktorze kalorymetrycznym. Cz. I. Dobór parametrów procesu 

wytwarzania ze względu na jakość smaru plastycznego. Przemysł Chemiczny 2013, 

92,10, 1846-1849. JCR, IF=0,367 

L.10. Drabik J. (70%), Trzos M., Janecki J. T.: Modelowanie wpływu zawartości smaru 

plastycznego w kompozycie metalopolimerowym na odporność na zużycie. Przemysł 

Chemiczny 2013, 92, 3, 369-373. JCR, IF=0,367. 
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Efekty zrealizowanych prac naukowo-badawczych i rozwojowych przedstawione zostały 

w 126. publikacjach, w tym 112. po uzyskaniu stopnia doktora
1
, w szczególności: 

 12 publikacji w czasopismach z listy JCR, wszystkie po doktoracie  

 70 publikacji w czasopismach, w tym 61 po doktoracie  

 35 publikacji w materiałach konferencyjnych, w tym 31 po doktoracie 

 9 publikacji w monografiach, w tym 7 po doktoracie 

 1 monografia. 

Publikacje w czasopismach z listy JCR wraz z wartością współczynnika oddziaływania IF 

oraz pozostałe artykuły, które opublikowano w polskich czasopismach związanych 

tematycznie z zagadnieniami realizowanych prac badawczych zestawiono w załączniku 3. 

Wyliczony Impact Factor publikacji zamieszczonych w czasopismach z listy JCR, wynosi 

8,025. Natomiast sumaryczna liczba punktów uzyskanych za publikacje według listy MNiSW 

z 2012 wynosi 715.   

Liczba cytowań według bazy Web of Science wynosi 27, według bazy Scopus - 29. 

Współczynnik Hirscha:  według Web of Science - 4,  według Scopus - 4. 

W okresie pracy zawodowej brałam udział w realizacji 38. projektów naukowych, badawczo-

rozwojowych, zamawianych, strategicznych, w tym byłam kierownikiem 20. z nich
2
. Jestem 

autorką lub współautorką sprawozdań z realizacji grantów statutowych, projektów celowych, 

raportów z zadań realizowanych w ramach projektów zamawianych Programu Wieloletniego 

oraz raportów z grantów i projektów międzynarodowych COST Akcja 516, COST Akcja 532. 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych projektów badawczych zamieściłam w załączniku 3. 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Szczegółową listę publikacji przedstawiono w załączniku 3 

2 Wykaz realizowanych projektów badawczych zawiera załącznik 3  
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4. Przebieg pracy naukowej  

4.1. Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem doktoratu 

Po ukończeniu studiów w 1981 roku podjęłam pracę w Zakładzie Entomologii Akademii 

Techniczno-Rolniczej (obecnie UTP) w Bydgoszczy. Zagadnienia naukowe, które w tym 

czasie były przedmiotem moich zainteresowań dotyczyły oceny efektów skojarzonego 

działania kombinowanych preparatów w doświadczeniach in vitro. Publikacje 

z prowadzonych prac badawczych ukazały się w Zeszytach Naukowych ATR, Zeszytach 

Naukowych BTN oraz w Zeszytach Problemowych Postępu Nauk Rolniczych
1
.  

W 1990 roku, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, rozpoczęłam pracę w Radomiu 

w Międzyresortowym Centrum Naukowym Eksploatacji Majątku Trwałego (obecnie Instytut 

Technologii Eksploatacji – PIB) w Zakładzie Płynów Eksploatacyjnych. Wówczas moja 

działalność naukowa skoncentrowała się na zagadnieniach dotyczących aplikacji środków 

smarowych w budowie maszyn, w tym oceny i kontroli ich jakości eksploatacyjnej, 

w szczególności w obszarze stabilności właściwości tribologicznych.   

W latach 1991 – 1998 uczestniczyłam w pracach zespołu badawczego powołanego do 

realizacji projektu celowego
2
 dotyczącego opracowania materiałów eksploatacyjnych, w tym 

regeneracyjnych materiałów na bazie polimerów oraz środków smarowych specjalnego 

przeznaczenia. Realizowane w ramach projektu badania dotyczyły komponowania, oceny 

jakości i kierunków zastosowań kompozytowych materiałów do regeneracji elementów 

maszyn oraz środków smarowych, a uzyskane rezultaty tych prac stanowiły bazę do rozwoju 

zagadnień dotyczących komponowania smarów plastycznych o walorach ekologicznych. 

W tym okresie prowadziłam badania regeneracyjnych materiałów kompozytowych 

przeznaczonych na ślizgowe elementy maszyn. Zagadnienia modelowania jakości 

opracowanych kompozytów, a w szczególności wpływu komponentów oraz warunków 

środowiskowych na ich właściwości użytkowe przedstawiłam w publikacjach
1,3

.  

W latach 1994 – 1995 byłam wykonawcą
4
 projektu badawczego (grantu) dotyczącego 

modyfikacji napełniaczami polimeru chemoutwardzalnego. Brałam udział w opracowywaniu 

receptur oraz sposobu wytwarzania ślizgowych kompozytów ma bazie żywicy epoksydowej. 

Opracowałam koncepcję metody doboru grupy napełniaczy o zróżnicowanych cechach w celu 

uzyskania kompozytu o najniższym współczynniku tarcia i powtarzalności korzystnych 

charakterystyk tarciowo-zużyciowych. Realizacja projektu badawczego stanowiła podstawę 

rozwoju prac pogłębionych badań dotyczących wpływu reaktywnych napełniaczy na jakość 

kompozytów polimerowych, co przyczyniło się do opracowania metody określenia kinetyki 

ich sieciowania z wykorzystaniem metod analizy termicznej. Analizowałam wpływ różnych 

czynników, między innymi obróbki cieplnej oraz działania środowiska korozyjnego na 

odporność i stabilność oksydacyjną modyfikowanych kompozytów polimerowych. Prace nad 

tymi zagadnieniami realizowałam w ramach programów badawczych KBN. W latach 1995 – 

                                                             
3 Publikacje w monografii  „Materiały epoksydowo-metaliczne do regeneracji i naprawy elementów maszyn”, 

pod redakcją prof. zw. dr hab. inż. Janusza Tytusa Janeckiego, 77 wydawnictwo MCNEMT, Radom 1993, ISBN 

83-86148-00-4. 
4 Program badawczy Grant: Badania możliwości modyfikacji własności kompozytu metalożywicznego 

napełniaczami nieaktywnymi. PB nr: 3 P 402 047 06. Realizacja: 1.01.1994 -31.12.1995. 
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1997 byłam kierownikiem
5
 projektu badawczego (grantu) dotyczącego wpływu napełniaczy 

aktywnych oraz procesu starzenia na właściwości mechaniczne i tribologiczne kompozytu 

metalożywicznego.  

Zrealizowane prace badawcze z tego obszaru stanowiły część mojej rozprawy doktorskiej nt.: 

"Kompozyty metalożywiczne jako tribologiczne, regeneracyjne warstwy wierzchnie łożysk 

ślizgowych", którą obroniłam w dniu 13 grudnia 1995 roku w Instytucie Technicznym Wojsk 

Lotniczych w Warszawie. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. zw. dr hab. inż. Janusz 

Tytus Janecki.  

Najważniejszym osiągnięciem tego etapu mojej działalności naukowo-badawczej było 

opracowanie koncepcji i sposobu wytwarzania metalo-polimerowych, ślizgowych 

kompozytów regeneracyjnych, o wymaganych właściwościach, wyznaczenie korelacji 

pomiędzy komponentami a właściwościami tribologicznymi kompozytów oraz wdrożenie ich 

do praktyki gospodarczej.  

 

4.2.  Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu doktoratu   

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałam pracę naukową w ramach dyscypliny Budowa 

i eksploatacja maszyn, skupiając się na zagadnieniach związanych z komponowaniem i oceną 

materiałów eksploatacyjnych, w szczególności nietoksycznych smarów plastycznych 

przeznaczonych do specyficznych zastosowań przemysłowych. Główny obszar mojej 

działalności naukowo-badawczej stanowiła problematyka odporności na zużycie węzłów 

tarcia smarowanych ekologicznymi smarami plastycznymi. 

W szczególności rozwijałam tematykę dotyczącą technologii wytwarzania i kształtowania 

właściwości eksploatacyjnych ekologicznych smarów plastycznych. Spośród kilkunastu 

badawczych projektów
2
 krajowych i międzynarodowych, których byłam kierownikiem, 

szczególne znaczenie dla opracowania metodyki kształtowania i kompleksowej oceny 

smarów stanowiły projekty celowe KBN
6
, granty oraz projekty realizowane w ramach 

inicjatywy Unii Europejskiej objęte programem COST: 

 COST Action 516 (1998-2000) „ TRIBOLOGY” w grupie odnawialnych ekologicznych 

środków smarowych (Tribology of Renewable Environmentally Adaptable Lubricants), 

 COST Action 532  (2003-2005) „Triboscience And Tribotechnology: Superior Friction 

And Wear Control In Engines And Transmissions”.  

Problematyka projektowania ekologicznych smarów plastycznych oraz trwałości użytkowej 

smarowanych ekologicznymi smarami plastycznymi węzłów tarcia i ich odporności na 

zużycie stanowi obecnie główny obszar mojej działalności naukowo-badawczej. 

Realizowane przeze mnie prace badawcze obejmują zagadnienia wpływu 

niekonwencjonalnych dodatków uszlachetniających na właściwości tribologiczne smarów 

plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań cieplnych i mechanicznych na 

trwałość smarowanych węzłów tarcia. Podczas eksploatacji dynamika zmian jakości smarów 

                                                             
5 Program badawczy Grant: Wpływ napełniaczy aktywnych oraz procesu starzenia na właściwości kompozytu 

metalożywicznego. PB nr: 7 T08E 024 08, Realizacja: 01.02.1995 - 31.01.1997. 
6 Projekt celowy KBN Nr PC 3 T09B 051 97C/3465, Umowa nr 2038/C.T09-3/97 z dnia 16.12.1997. 
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plastycznych jest silnie skorelowana z rodzajem dodatków modyfikujących i warunkami 

procesu tarcia. Dodatki uszlachetniające w wyniku adsorpcji fizycznej lub chemicznej 

modyfikują powierzchnię trącą, tworząc na niej warstwę graniczną odporną na działanie 

obciążeń mechanicznych i cieplnych. W tym obszarze moje badania objęły problemy 

trwałości smarów podczas eksploatacji, a zatem oceny ich odporności na utlenianie, 

temperaturę (w tym tzw. szok termiczny), wymuszenia mechaniczne, interakcje z elementami 

maszyn i odporność na działanie cieczy eksploatacyjnych. 

W prowadzonych przeze mnie kompleksowych badaniach ekologicznych smarów  

plastycznych zawierających niekonwencjonalne dodatki uszlachetniające wykorzystuję 

zestaw aparatury tribologicznej oraz techniki analityczne z zastosowaniem 

mikrospektrofotometrii FTIR i technik mikroskopowych, takich jak: skaningowa mikroskopia 

elektronowa z mikroanalizą rentgenowską SEM/EDS, rentgenowska spektroskopia 

fotoelektronów XPS do identyfikacji zmian zachodzących na powierzchni smarowanych 

elementów. Realizowane prace eksperymentalne oraz zastosowane modelowanie mają na celu 

identyfikację oddziaływań pomiędzy komponentami smaru plastycznego i współpracującymi 

elementami węzła tarcia w zależności od warunków testów tribologicznych stanowiącej 

podstawę projektowania ekologicznych smarów plastycznych o wymaganych właściwościach 

smarnych, wiążącego się z efektem utylitarnym prowadzonej przeze mnie działalności 

naukowo-badawczej.  

 

4.3. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników prac stanowiących podstawę 

wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

Rozwój techniki powoduje wzrost zainteresowania osiąganiem coraz większych wydajności 

pracy narzędzi i urządzeń (np. systemów napędowych) co z kolei jest przyczyną 

poszukiwania nowych rozwiązań ułożyskowania oraz systemów i środków zapewniających 

odpowiednie smarowanie. W literaturze przedmiotu brak jest doniesień na temat 

kompleksowych badań w tym obszarze w odniesieniu do smarów plastycznych, zwłaszcza 

o małej uciążliwości ekologicznej.  

Zagadnienie zmniejszenia negatywnego oddziaływania środków smarowych na ekosystem 

jest przedmiotem licznych prac, ale dotyczących rozwoju głównie ekologicznych olejów 

smarowych. Prowadzone są one w ośrodkach naukowych w Szwecji, Niemczech, Austrii, 

Hiszpanii, Japonii, a także w USA i Kanadzie. Prace te koncentrują się na wykorzystaniu 

olejów roślinnych
7
 oraz produktów syntetycznych, które stanowią  alternatywę dla olejów 

pochodzących z przeróbki ropy naftowej. Problem zastąpienia klasycznych przemysłowych 

olejów smarowych ekologicznymi jest wciąż otwarty ze względu na ograniczenia ilościowe 

i jakościowe dotyczące biodegradowalnych baz olejowych o podwyższonej odporności na 

utlenianie oraz dodatków funkcjonalnych, w tym bezpopiołowych, o niskiej zawartości 

fosforu i siarki. Zagadnienie podatności na biodegradację olejów bazowych zostały omówione 

między innymi w pracach: Aluyor E
8
., Beran E.

9
, Battersby N. S

10
. Obecnie coraz częściej 

                                                             
7 J. Salimon, N. Salih, E. Yousif: Biolubricants: Raw materials, chemical modifications and environmental 

benefits. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2010, 112, 519–530 
8 Aluyor, E. O., Obahiagbon, K. O., Ori-jesu, M., Biodegradation of vegetable oils: A review. Sci. Res. Essay 

2009, 4, 543–548 
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jako biokomponenty środków smarowych wykorzystywane są epoksydowane oleje naturalne, 

o czym świadczą między innymi prace:  Liu Z.
11

, Sharma B.
12

.    

Oleje smarowe, na nietoksycznych i biodegradowalnych bazach, stanowią alternatywę dla 

powszechnie dotychczas stosowanych olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych,  

co zostało przedstawiono między innymi w pracach:
 
Krzˇan B., Vizˇintin J.

13
, Schneider, M. 

P
14

, Igartua A.
15

, Salimon J.
16

.   

Pomimo wyraźnie zarysowanych trendów związanych z poprawą ekologiczności środków 

smarowych oraz licznych uregulowań prawnych, oleje ekologiczne stanowią zaledwie 6% 

w światowym rynku środków smarowych
17

.     

Smary plastyczne charakteryzują się o wiele bardziej złożonymi cechami w porównaniu 

z ciekłymi środkami smarowymi, a ich struktura podlega o wiele łatwiej zmianom w trakcie 

eksploatacji. W tym obszarze istnieje wiele nierozwiązanych zagadnień identyfikacji 

złożonych zależności mających wpływ na właściwości użytkowe smarów. Wiedza na temat 

zależności między kompozycją, strukturą i właściwościami smaru jak również zagęszczaczem 

i olejem bazowym a procesami tarcia jest wciąż niewystarczające. Istotne luki dotyczą 

również występujących niedostatków metodologicznych, w tym kompleksowej oceny 

właściwości tego rodzaju przemysłowych środków smarowych. W swoich badaniach 

podjęłam problem jednoczesnego zapewnienia wymagań ekologicznych, jak również 

zachowania szczególnie ważnych właściwości funkcjonalnych, głównie tribologicznych, 

proponując holistyczne podejście odnoszące się do projektowania i kompleksowej oceny 

właściwości smarów plastycznych. 

Znajomość właściwości reologicznych smaru jest kluczowa dla wyjaśnienia mechanizmu 

smarowania w strefie tarcia oraz prognozowania grubości warstewki smarowej. Niezbędne 

jest podejmowanie badań w celu uzupełnienia wiedzy na temat wpływu parametrów procesu 

tarcia oraz sposobu smarowania smarów o różnej kompozycji na formowanie się warstwy 

smarowej i wielkości siły tarcia. Różnorodność wymagań eksploatacyjnych, szczególnie 

dotyczących obciążeń mechanicznych, temperatury pracy jak również wzrastające wymagania 

ekologiczne sprzyjają rozwojowi różnorodności komponowanych smarów powodując 

                                                                                                                                                                                              
9 Baran E: Wpływ budowy chemicznej bazowych olejów smarowych na ich biodegradowalność  i wybrane  

właściwości eksploatacyjne. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. Monografia, 2008. 
10 Battersby N. S: Biodegradable lubricants – What does „biodegradable” really mean? J. Synth Lub., 2005, 22 

(1), 3-1. 
11 Liu, Z., Erhan, S. Z., Ring-opening polymerization of epoxidized soybean oil. J. Am. Oil Chem. Soc. 2009, 

DOI: 10.1007/s11746-009-1514-0. 
12 Sharma, B. K., Adhvaryu, A., Liu, Z., Erhan, S. Z., Chemical modification of vegetable oils for lubricant 

applications. J. Am. Oil Chem. Soc. 2006, 83, 129–136. 
13 Krzˇan, B., Vizˇintin, J., Tribological properties of environmentally adopted universal tractor transmission oil 

based on vegetable oil. Tribol. Int. 2003, 36, 827–833. 
14 Schneider, M. P., Plant-oil-based lubricants and hydraulic fluids. J. Sci. Food Agric. 2006, 86, 1769–1780. 
15 Igartua A., Fdez-Pérez X., Areitioaurtena O., Luther R., Seyfert C., Rausch J., Illarramendi I., Berg M., 

Schultheiß H., Duffau B., Plouseau S., Woydt M., Biolubricants and triboreactive materials for automotive 

applications. Tribology International. 2009; 42: 561–568. 
16 Salimon, J., Salih, N., Substituted esters of octadecanoic acid as potential biolubricants. Eur. J. Sci. Res. 2009, 

31, 273– 279. 
17 

Battersby N. S: Environmentally acceptable lubricants: current status and future opportunities. World 

Tribology Congress III, Washington 2005, WTC2005-63503. 
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jednocześnie konieczność rozwoju metodyk związanych z ich projektowaniem 

i wielowątkową oceną jakościową. Szczególnej uwagi wymaga przemysł spożywczy, 

w którym istnieje duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie na smary, a ich dopuszczenie do 

stosowania ograniczają ostre kryteria. W tym przypadku smary, oprócz podstawowych 

wymagań tribologicznych, wydłużenia czasu eksploatacji i zabezpieczenia bezawaryjnej 

pracy urządzeń, powinny charakteryzować się dodatkowo nieszkodliwością fizjologiczną, 

neutralnością pod względem smakowym, zapachowym, brakiem wydzielania trujących 

oparów w podwyższonej temperaturze. Opracowanie tego typu smarów warunkowane jest 

doborem i stosowaniem odpowiednich procedur dotyczących wyboru składników, technologii 

jak również metod oceny właściwości eksploatacyjnych oraz ekologicznych.  

Ten obszar badawczy stanowił podstawę mojej działalności naukowej, której celem było 

opracowanie podstaw metodologicznych projektowania ekologicznych smarów plastycznych 

i kształtowanie ich właściwości tribologicznych.  

Przesłanką do podjęcia tych badań było rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne produkty 

smarowe do stosowania w łożyskach maszyn pracujących w przemyśle spożywczym.  

Badania procesów tarcia i interakcji stosowanych komponentów: baz olejowych, 

zagęszczaczy i niekonwencjonalnych dodatków uszlachetniających były podstawą prac w 

zakresie projektowania smarów o wymaganych zastosowaniem właściwościach i weryfikacji 

ich jakości w modelowych testach stanowiskowych i warunkach eksploatacyjnych.  

Podejmowane przeze mnie zagadnienia były rozwiązywane w ramach realizacji projektów 

naukowych i badawczo-rozwojowych
2
. Dotyczyły one problematyki komponowania środków 

smarowych z wykorzystaniem różnych baz olejowych, zagęszczaczy oraz dodatków. Wiązało 

się to z opracowaniem metodyki projektowania smarów na bazie składników nietoksycznych, 

wytwarzania i kompleksowej ich oceny w oparciu o przyjętą metodologię badań 

tribologicznych i ekologicznych. Badania naukowe przyczyniły się do opracowania 

rozwiązań o charakterze utylitarnym, w tym rozwiązań technologicznych spełniających 

wymagania ekologiczne i standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Opracowane 

receptury ekologicznych smarów plastycznych zostały opatentowane i wdrożone w wielu 

zakładach przemysłowych.  

Zrealizowane przeze mnie prace w zakresie projektowania i kształtowania właściwości 

tribologicznych ekologicznych smarów plastycznych objęły smary tworzone na wszystkich 

podstawowych grupach olejów bazowych:   

 roślinnych opracowanych na przykładzie oleju rzepakowego, 

 mineralnych opracowanych na przykładzie głęboko rafinowanego oleju białego, 

 syntetycznych opracowanych na przykładzie oleju fluorosilikonowego. 

 

Smary plastyczne na bazie olejów roślinnych 

Innowacyjność prowadzonych z moim udziałem prac badawczych w ramach projektów 

międzynarodowych (COST 516, COST 532) polegała na ograniczeniu stosowania surowców 

petrochemicznych na korzyść surowców oleochemicznych, zgodnie z tendencją występującą 

w gospodarce światowej zmierzającą do szerokiego wykorzystania surowców odnawialnych. 

Ze względu na różną jakość naturalnych baz olejowych przy opracowywaniu smarów 
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plastycznych kierowałam się wynikami analizy najważniejszych wymagań jakościowych. 

Przydatność olejów roślinnych jako fazy dyspersyjnej smarów plastycznych oceniałam na 

podstawie właściwości fizykochemicznych i tribologicznych. Zaletą tych olejów była ich 

nietoksyczność, wysoki stopień czystości oraz podatność na rozkład biologiczny. Korzystne 

właściwości smarne wybranych olejów roślinnych potwierdzane były na podstawie 

przeprowadzanych testów tribologicznych na standardowym i zmodyfikowanym aparacie 

czterokulowym. Podobieństwo struktury chemicznej olejów roślinnych do olejów 

mineralnych umożliwiło zastosowanie ich jako faz dyspersyjnych smarów plastycznych 

zawierających ten sam rodzaj zagęszczacza mydlanego. Opracowane przeze mnie smary 

plastyczne na bazie olejów roślinnych charakteryzowały się korzystnymi właściwościami 

smarnymi, natomiast głównym ich mankamentem była niższa odporność na proces utleniania 

niż smarów syntetycznych i mineralnych.  

Ograniczeniem w bezpośrednim wykorzystaniu olejów roślinnych jako baz olejowych 

smarów jest obecność w ich składzie kwasów tłuszczowych o różnym stopniu nienasycenia. 

Obecność wiązań nienasyconych sprzyja procesowi utleniania, który jest reakcją łańcuchową 

przebiegającą według mechanizmu wolnorodnikowego, prowadzącą do szybkich zmian 

jakościowych oleju roślinnego. Zmiany te powodują powstanie związków chemicznych 

takich jak: kwasy karboksylowe, zwiększające liczbę kwasową, nadtlenki i hydroksynadtlenki 

powodujące w konsekwencji wzrost łańcucha i wytworzenia związków polimerowych, 

których obecność prowadzi do pogorszenia właściwości tribologicznych oleju. 

W związku z tym podjęłam badania dotyczące komponowania inhibitowanych roślinnych baz 

olejowych, które mogłyby stanowić zamiennik olejów pochodzenia naftowego stosowany 

jako stabilna, pod względem chemicznym, faza dyspersyjna smarów plastycznych. 

Wykorzystanie do modyfikacji naturalnych inhibitorów stanowiło kluczowe zadanie 

badawcze w kształtowaniu właściwości i dążeniu do uzyskania baz olejowych, które oprócz 

tego, że są nietoksyczne i ulegają biodegradacji są produktami odnawialnymi, co 

w porównaniu do olejów mineralnych i syntetycznych stanowi ich dużą zaletę. 

Realizacja projektu badawczego (grantu
18

 MNiSW), którego byłam kierownikiem, 

przyczyniła się do sprawdzenia skuteczności działania fulerenowych nanostruktur węglowych 

w środowisku oleju roślinnego jako niekonwencjonalnych dodatków stabilizujących 

odporność na proces autooksydacji olejów oraz jako modyfikatorów tarcia.  

W ramach tego grantu opracowałam oryginalny program eksperymentów dotyczący 

modyfikacji olejów roślinnych nanostrukturami węglowymi w postaci: sadzy fulerenowej, 

czystych fulerenów C60 oraz fulerenów C60/C70. Ustaliłam kryteria oceny właściwości 

fizykochemicznych i tribologicznych będących podstawą do wytypowania kompozycji 

olejowych posiadających najkorzystniejsze właściwości do zastosowania w roślinnych 

smarach plastycznych. Stabilność i odporność oksydacyjną oceniłam z wykorzystaniem 

metodyki skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC, natomiast właściwości smarne 

zbadałam na podstawie wyników testów tribologicznych.  

                                                             
18 PB nr: 4 T09B 003 24, Umowa nr 1063/T09/2003/24, pn.: Fulerenowe nanostruktury węglowe jako 

modyfikatory nietoksycznych i biodegradowalnych środków smarowych. Realizacja:27.03.2003 - 26.09.2005 
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Fulerenowe nanostruktury węglowe zastosowałam jako modyfikatory ze względu na ich 

właściwości. Fulereny (C60, C70 i wyższe) jako materiały o specyficznej strukturze fizycznej, 

ze względu na swój sferyczny kształt, charakteryzują się unikatowymi właściwościami 

smarnymi. Cząsteczki węgla tkwiąc w sieci krystalicznej oddziaływują między sobą jedynie 

za pomocą słabych sił van der Waalsa, co pozwala im na swobodną rotację nawet 

w temperaturze pokojowej:  umożliwia to wychwytywanie wolnych rodników.  

Realizacja prac badawczych w ramach tego grantu
9
 umożliwiła mi wyznaczenie koniecznej 

i wystarczającej zawartości nanostruktur węglowych w badanym oleju roślinnym, co 

doprowadziło do uzyskania baz olejowych o podwyższonej odporności oksydacyjnej oraz 

korzystnych właściwościach smarnych w porównaniu do oleju wyjściowego.  

Prowadzone przeze mnie, oryginalne prace badawcze dotyczące zastosowania nanostruktur 

węglowych, a w szczególności sadzy fulerenowej i fulerenów jako dodatków 

uszlachetniających olejów roślinnych wykazały zależność między właściwościami 

oksydacyjnymi i smarnymi środków smarowych. Potwierdziłam eksperymentalnie 

skuteczność działania fulerenów jako dodatku smarnego i jednocześnie zapobiegającego 

utlenianiu oleju roślinnego. W testach analizy termicznej potwierdziłam, że fulereny zawarte 

w sadzy skutecznie wpływają na podwyższenie odporności oksydacyjnej oleju roślinnego, co 

zostało zaprezentowane w artykule (L1).  

W testach tribologicznych wykazałam skuteczność przeciwzatarciową i przeciwzużyciową 

kompozycji olejowych zawierających nanostruktury węglowe. W wyniku badań dowiodłam, 

że zastosowana sadza fulerenowa, zawierająca fulereny C60 jest skutecznym dodatkiem dla 

smarów pracujących w warunkach zacierania. Każda z opracowanych kompozycji 

smarowych zawierająca sadzę fulerenową sprzyja tworzeniu warstwy smarowej o większej 

trwałości niż kompozycja bez tego dodatku. 

Uzyskane rezultaty prowadzonych przeze mnie prac badawczych dotyczącej tej tematyki 

zostały przedstawione w publikacjach: 

 Huczko A., Lange H., Drabik J., Pawelec E.: Tribological characteristics of fullerene-

containing lubricants.  Elektronic Properities of Molecular Nanostructures, American Institute 

of Physics w Nowym Jorku - 2001, vol. 591, s. 558-561. 

 Drabik J., Pawelec E., Huczko A.: Wpływ sadzy fulerenowej na odporność oksydacyjną 

roślinnych kompozycji olejowych. Tribologia, 2005, nr 4, s.45-53. 

 Drabik J., Pawelec E., Huczko A., Lange H.: Wpływ sadzy fulerenowej na charakterystyki 

tribologiczne. Tribologia, 2005, nr 5, s. 103-110. 

 Bystrzejewski M., Huczko A., Lange H., Drabik J., Pawelec E.: Influence of C60 and 

fullerene soots on the oxidation resistance of vegetable oils. Fullerenes, Nanotubes and 

Carbon Nanostructures (2007), 15:6, 427-438. 

Badania w zakresie stabilizacji olejów roślinnych inhibitorami naturalnymi kontynuowałam  

w grancie
19

, którego byłam kierownikiem. Kluczowym  zagadnieniem oceny jakości olejów 

                                                             
19 PB nr: N205 01132/0443 Umowa nr 0443/H03/2007/32, z dnia 14.05.2007 r. pn.: Zwiększenie trwałości 

oksydacyjnej kompozycji olejowych i smarnych inhibitowanych naturalnymi antyoksydantami. Realizacja:  

14.05.2007 - 13.11.2009. 
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roślinnych przeznaczonych do stosowania jako potencjalna faza dyspersyjna środków 

smarowych była ocena kinetyki zmian właściwości w funkcji czasu eksploatacji (L3). Na 

podstawie uzyskanych rezultatów oceniłam możliwości zastosowania naturalnych 

przeciwutleniaczy, między innymi uzyskanych z bielma ostropestu plamistego Sylibum 

marianum (L.), jako dodatków inhibitujących proces utleniania roślinnej fazy dyspersyjnej 

biodegradowalnych i nietoksycznych roślinnych smarów plastycznych.   

Przeprowadzone przeze mnie badania dotyczyły modyfikacji olejów roślinnych naturalnymi 

inhibitorami uzyskanymi z bielma ostropestu plamistego, a mianowicie frakcji olejowej 

i frakcji stałej zawierającej sylimarynę.   

Opracowałam koncepcję analiz i program eksperymentów dotyczący zarówno wpływu 

wybranych preparatów, jak również procesu przyspieszonego utleniania na właściwości 

niestabilizowanego oleju rzepakowego. Opracowałam procedurę oceny odporności termicznej 

i właściwości smarnych modelowych kompozycji olejowych oraz program badań 

starzeniowych. 

Założyłam, że w celu oceny skuteczności działania naturalnych preparatów zawierających 

sylimarynę  w środowisku oleju roślinnego należy przeprowadzić cykl badań dotyczących 

wyznaczenia właściwości fizykochemicznych, tribologicznych jak również stabilności 

oksydacyjnej opracowanych kompozycji olejowych o różnym udziale przeciwutleniacza. 

W badaniach fizykochemicznych wyznaczyłam charakterystyki lepkościowo-temperaturowe 

oraz wskaźniki analityczne czułe, na zmiany zachodzące pod wpływem procesu utleniania: 

wartość liczby kwasowej i liczby nadtlenkowej. Do oceny odporności na utlenianie 

zastosowałam metodę DSC oraz test PetroOXY, natomiast stabilność oksydatywną 

wyznaczyłam na podstawie testu Rancimat. Analiza uzyskanych rezultatów potwierdziła 

skuteczność działania preparatów zawierających sylimarynę jako skutecznych inhibitorów 

utleniania oleju rzepakowego.  

Do identyfikacji zmian zachodzących w strukturze badanych olejów podczas procesu 

przyspieszanego utleniania, prowadzonego ciągle przez 96 godzin w temperaturze 70
o
C i przy 

stałym przepływie powietrza, zastosowałam metodę spektrofotometryczną UV-VIS. Na 

podstawie analizy uzyskanych widm absorpcyjnych oraz zmian wskaźników analitycznych 

(liczby nadtlenkowej) oleju rzepakowego zaobserwowana został tendencja do szybszego 

wzrostu pierwotnych i wtórnych produktów utleniania w porównaniu z olejami 

inhibitowanymi. Na podstawie przeprowadzonych kompleksowych analiz stwierdziłam 

występowanie zależności pomiędzy absorpcją w określonym zakresie spektralnym, a zmianą 

liczby nadtlenkowej określającą postęp procesu oksydacji. Na podstawie przeprowadzonych 

analiz ustaliłam konieczną i wystarczającą ilość przeciwutleniacza naturalnego uzyskanego 

z bielma ostropestu plamistego zabezpieczającą olej roślinny przed procesem utleniania 

i zapewniającą wzrost stabilności oksydacyjnej oraz korzystne właściwości smarnych oleju 

rzepakowego. 

W wyniku realizacji tego projektu
11

 opracowałam metodykę badań, z zastosowaniem której 

został oceniony wpływ preparatów na kinetykę zmian wskaźników analitycznych 

zachodzących pod wpływem kontrolowanego procesu przyspieszonego utleniania olejów. 

Uzyskane wyniki oraz przeprowadzone przeze mnie analizy pozwoliły na  stwierdzenie, że 
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kompozycje olejowe tworzą warstwy smarowe, które pozwalają na uzyskanie wyższej  

odporności na zużycie niż olej rzepakowy. Wykazałam, że modyfikowany olej rzepakowy 

z powodzeniem może stanowić potencjalną bazę olejowa nietoksycznych, biodegradowalnych 

smarów plastycznych (L4).  

Realizacja  projektu przyczyniła się do opracowania kompleksowej metodyki oceny dynamiki 

zmian wskaźników charakteryzujących właściwości funkcjonalne pod wpływem 

kontrolowanego procesu utleniania. Wartością utylitarną tych prac oprócz uzyskania stabilnej 

roślinnej bazy olejowej, było wskazanie kierunku zagospodarowania odpadu z bielma 

ostropestu plamistego jako pełnowartościowego produktu do stabilizowania odporności 

oksydacyjnej i właściwości smarnych oleju rzepakowego.  

Problematyka prac, którą zajmowałam się w zakresie modyfikacji oleju roślinnego 

naturalnymi inhibitorami, została zaprezentowana na konferencjach naukowych oraz 

w publikacjach:  

 Drabik J., Pawelec E., Szczucińska A.: Ocena zmian właściwości użytkowych 

stabilizowanego oleju roślinnego. Tribologia nr 2/2008, s. 153-165. 

 Drabik J.: Ocena odporności na utlenianie oraz właściwości smarnych kompozycji oleju 

roślinnego. Tribologia nr 3, 2009, s. 41-50. 

 Drabik J.: Badanie stabilności właściwości inhibitowanych kompozycji olejowych po testach 

przyspieszonego utleniania. Tribologia 1/2011, s. 39-52. 

 Drabik J.: Odporność oksydacyjna kompozycji olejowych po testach w węzłach tarcia. 

Tribologia 5/2011, s. 49-58. 

Wykazana w tych badaniach skuteczność działania preparatu z bielma ostropestu plamistego 

jako inhibitora utleniania olejów roślinnych była podstawą ukierunkowania dalszych prac 

badawczych na opracowanie odpornych na wymuszenia cieplne i mechaniczne roślinnych 

smarów plastycznych (L4). Zaplanowane przeze mnie badania objęły kompleks zagadnień 

dotyczących składu kompozycji, wymuszeń eksploatacyjnych, warunków środowiska 

i prowadzone były w celu identyfikacji wpływu analizowanych czynników na zapewnienie 

wymaganych właściwości użytkowych, w tym szczególnie trwałość smarowanych węzłów 

tarcia. Testy tribologiczne realizowałam w warunkach kontrolowanego grzania i przy 

ekstremalnym obciążeniu węzła tarcia. Pomiary prowadzone w trzech różnych temperaturach: 

20
o
C, 60

o
C, 120

o
C wykazały istotny wpływ temperatury na współczynnik tarcia i zużycie 

elementów węzła tarcia smarowanego badanymi smarami. W wyniku przeprowadzonych 

badań wykazałam wpływ ilości dodatku preparatu na kształtowanie właściwości 

tribologicznych smarów roślinnych w zależności od temperatury pracy węzła. W efekcie 

modyfikacja smaru z odpowiednio dobraną zawartością dodatku zapewniła skuteczną ochronę 

węzła tarcia przed zużyciem.   

Porównanie odporności na utlenianie stabilizowanego i niestabilizowanego roślinnego smaru 

plastycznego przed i po testach tribologicznych umożliwiło ocenę skuteczności działania 

preparatu z bielma ostropestu plamistego jako inhibitora utleniania. W wyniku badań 

zidentyfikowałam konieczną ilość preparatu, którego dodanie do smaru roślinnego, skutecznie 

przeciwdziała niekorzystnym zmianom właściwości smaru na skutek wymuszeń 

generowanych w węźle tarcia.   
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Uzyskane rezultaty dowodzą, że preparat uzyskany z bielma ostropestu plamistego skutecznie 

chroni roślinny smar plastyczny przed procesem utleniania i wpływa korzystnie na pracę 

węzła tarcia w porównaniu z niestabilizowanym smarem zarówno w temperaturze otoczenia, 

jak również w podwyższonych temperaturach. Porównując odporność oksydacyją badanych 

smarów plastycznych przed i po testach tribologicznych prowadzonych w podwyższonej 

temperaturze stwierdziłam, że nastąpił wyraźny spadek odporności oksydacyjnej 

niestabilizowanego smaru w porównaniu do smarów stabilizowanych dodatkiem inhibitora. 

Smar bez dodatku preparatu zżelował w trakcie testu tribologicznego prowadzonego 

w temperaturze 60
o
C, co świadczy o jego niższej odporności na działanie wymuszeń 

cieplnych niż smarów modyfikowanych.  

W wyniku tych badań dowiodłam, że kształtowanie właściwości tribologicznych roślinnych 

smarów plastycznych wymaga uwzględnienia rodzaju wymuszeń mechanicznych i cieplnych 

oraz rodzaju i ilości dodatków uszlachetniających, a zastosowany preparat zawierający 

sylimarynę skutecznie chroni roślinny smar plastyczny przed procesem utleniania 

w warunkach tarcia.  

Smary plastyczne opracowane na bazie głęboko rafinowanego oleju białego i syntetycznego 

Prace badawcze w tym obszarze, które realizowałam i którymi kierowałam, dotyczyły 

komponowania smarów plastycznych na bazie oleju mineralnego głęboko rafinowanego, tzw. 

oleju białego o czystości farmaceutycznej, który nie zawierał w strukturze związków 

policyklicznych i aromatycznych oraz charakteryzował się nietoksycznością. Realizacja 

projektów badawczych
8,20

 umożliwiła opracowanie nietoksycznych smarów przeznaczonych 

do maszyn przemysłu spożywczego z uwzględnieniem unormowań prawnych i norm ochrony 

środowiska.  

W wyniku realizacji tych projektów opracowałam nowe sposoby wytwarzania smarów 

opartych na surowcach, których właściwości ekologiczne, a w szczególności nietoksyczność, 

zostały zachowane bez uszczerbku dla normatywnych parametrów użytkowych produktu 

końcowego. Opracowałam smary plastyczne na bazie wybranych olejów wariantując ilość 

zagęszczacza. W kształtowaniu właściwości tribologicznych mineralnych i syntetycznych 

smarów największy problem stanowiły dodatki uszlachetniające, a w szczególności 

przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe, które powinny, oprócz zapewnienia odpowiednich 

i wymaganych właściwości, być nietoksyczne. W tym celu zastosowałam związki wolne od 

metali ciężkich i pozbawione wszelkich dodatków kancerogennych. Potwierdzona 

w badaniach wysoka jakość opracowanych smarów umożliwiła ich wdrożenie w praktyce 

przemysłowej. 

Założyłam, że opracowanie smarów wymaga rozwiązania wielu problemów, w tym między 

innymi: identyfikacji zależności funkcyjnych pomiędzy składnikami, określenia warunków 

procesu wytwarzania, analizy wymagań ekologicznych oraz toksyczności, w przypadku 

smarów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym. Opracowane sposoby 

rozwiązania tych problemów zostały zaprezentowane między innymi w publikacjach: 

                                                             
20 Projekt celowy KBN Nr PC 3 T09B 051 97C/3465, Umowa nr 2038/C.T09-3/97 z dnia 16.12.1997 
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 Drabik J., Pawelec E., Janecki J.: Modelowanie właściwości oraz technologii ekologicznych 

smarów plastycznych. Problemy Eksploatacji - 2001, nr 2, s. 67-80. 

 Drabik J., Pawelec E., Janecki J.: Charakterystyka biodegradowalnych baz olejowych  

ekologicznych smarów plastycznych. Tribologia - 2003, nr 5, s. 23-37. 

 Drabik J., Pawelec E., Janecki J.: Smarowanie węzłów tarcia maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego nietoksycznymi smarami plastycznymi. Problemy Eksploatacji - 2003, nr 3, 

s. 137-145. 

 Drabik J., Pawelec E.: Tribological characteristics of the non-toxic greases for the food 

industry. Biodegradable lubricants. Igartua A., Barriga J., Aranzabe A.: Virtual Tribology 

Institute, 2005, s. 5-7. 

 Drabik J., Pawelec E: Wpływ komponentów na charakterystyki tribologiczne ekologicznego 

smaru plastycznego. Tribologia 5/2007, str. 109-117. 

Dobór środków smarowych i zapewnienie prawidłowego procesu smarowania łożysk 

pracujących w zmiennych warunkach obciążeń,  prędkości, temperatury, wilgotności jest 

zagadnieniem wymagającym przeprowadzenia długotrwałych badań stanowiskowych 

i eksploatacyjnych. Przyjęłam, że opracowanie materiałów o wymaganych właściwościach 

użytkowych wymaga zdiagnozowania zależności ilościowego i jakościowego wpływu 

składników na jakość uzyskanego smaru, co wymusza przeprowadzenie wielu 

eksperymentów badawczych. W związku z tym, wykorzystując dane doświadczalne do opisu 

zależności pomiędzy składem a właściwościami użytkowymi kompozycji smarowych 

zastosowałam modelowanie matematyczne. Założyłam, że istnieje możliwość prognozowania 

właściwości tribologicznych smaru na podstawie wybranych właściwości fizykochemicznych 

smaru. Modelowanie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu sztucznych sieci 

neuronowych (L.5). Procesowi modelowania poddano związek stabilności strukturalnej smaru 

plastycznego z właściwościami smarnymi, przyjmując jako kryterium graniczne obciążenie 

zużycia. Wyniki badań przedstawiono w publikacji: 

 Drabik J., Trzos M.: Modelling relation between oxidation resistance and tribological 

properties of non-toxic lubricants with the use of artificial neural networks. Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 109, Number 2, (2012) p. 521-527.  

Wpływ rodzaju komponentów na zmianę jakości smaru plastycznego oraz zmiany zachodzące 

w eksploatacyjnej warstwie wierzchniej pod wpływem wymuszeń cieplnych i mechanicznych 

realizowanych w testach tribologicznych analizowałam z zastosowaniem komplementarnych 

technik analitycznych: mikrospektrofotometrii FTIR, SEM/EDS skaningowa mikroskopia 

elektronowa z mikroanalizą rentgenowską, rentgenowska spektroskopia fotoelektronów XPS. 

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz wykazałam wzrost odporności oksydacyjnej 

i poprawę właściwości smarnych w wyniku synergii działania zastosowanych dodatków: 

fulerenowych nanostruktur węglowych w postaci sadzy fulerenowej i polimeru 

politetrafluoroetylenu (L.1). Analiza powierzchni tarcia stalowych elementów testowych po 

teście zużyciowym wykonana z wykorzystaniem techniki SEM/EDS oraz analiza widma 

wykonanego techniką XPS pozwoliła mi na zidentyfikowanie na powierzchni kulki 

zdeponowanych związków chemicznych pochodzących z dodatku uszlachetniającego. 

Stwierdziłam, że dodatki nie uległy konwersji pod wpływem wymuszeń w procesie tarcia, 
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a zaadsorbowane na powierzchni elementów trących utworzyły warstwę pośrednią o dużej 

trwałości i dobrych właściwościach smarnych. 

Natomiast na podstawie analizy spektralnej FTIR wykonanej po testach tribologicznych 

stwierdziłam brak zmian jakości smaru plastycznego, co świadczy o jego odporności na 

proces utleniania, a zarazem skuteczności działania w warunkach testu. W wyniku 

przeprowadzonych analiz potwierdziłam brak wpływu wymuszeń mechanicznych podczas 

tarcia na zmiany struktury smaru plastycznego oraz tworzenie warstwy pośredniej 

zawierającej dodatki smarne znacznie poprawiającej pracę węzła tarcia.  

Zbadanie i ocena, na podstawie weryfikacji eksperymentalnej, skuteczności działania 

dodatków smarnych umożliwiło dobór ilościowo-jakościowy dodatków aktywnych, mających 

istotny wpływa na kształtowanie właściwości tribologicznych ekologicznych smarów 

plastycznych (L.1, L.4, L.5, L.6, L.7). Uzyskane wyniki badań przedstawiłam między innymi 

w publikacjach: 

 Drabik J.: Wymuszenia cieplne w testach tribologicznych a skuteczność działania 

nietoksycznych smarów plastycznych. Tribologia nr 4 (2012), s. 49-58. 

 Drabik J., Trzos M.: Modelling relation between oxidation resistance and tribological 

properties of non-toxic lubricants with the use of artificial neural networks. Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry, Volume 109, Number 2, (2012) p. 521-527. 

 Drabik J., Trzos M.: Improvement of the resistance to oxidation of the ecological greases by 

the additives. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 113 (1), (2013) p. 357-363. 

 Drabik J.: Trwałość użytkowa i stabilność oksydacyjna modyfikowanych smarów 

plastycznych. Tribologia nr 3, s. 33-41, 2014. 

 Drabik J., Trzos M. Morphology of the sample surface after tribological test. 2015, złożono 

do druku.  

Opracowując sposób kształtowania właściwości tribologicznych smarów plastycznych 

przyjęłam, oprócz ilościowego i jakościowego doboru komponentów - zarówno składników 

zagęszczaczy, jak i rodzaju oleju bazowego oraz dodatków uszlachetniających – przyjęłam za 

właściwe także określenie wpływu warunków procesu ich wytwarzania (L.8). Efekty 

naukowe tych prac zaprezentowałam, między innymi, w publikacjach: 

 Drabik J., J. Iłowska, B. Bereska, I. Semeniuk: Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni 

do oceny procesu wytwarzania smarów plastycznych. Przemysł Chemiczny. 2012, 9, nr 10, 

1957-1961. 

 Drabik J., Iłowska J., Gniady J., Szmatoła M., Semeniuk I., Kozupa M.: Wpływ bazy olejowej 

i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych. Przemysł Chemiczny 

2012, 9, nr 10, 1922-1926. 

 Drabik J., Trzos M., Iłowska J., Bereska B.: Kompleksowy smar plastyczny wytwarzany 

w reaktorze kalorymetrycznym. Cz. I. Dobór parametrów procesu wytwarzania ze względu na 

jakość smaru plastycznego. Przemysł Chemiczny 2013, 92,10, 1846-1849. 

 Iłowska J., Szwach I., Bereska B., Gniady J., Szmatoła M., Semeniuk I., Drabik J., 

Kozdrach R. : Kompleksowy smar plastyczny wytwarzany w reaktorze kalorymetrycznym. 

Cz. II. Wpływ parametrów procesu syntezy smaru plastycznego na jego właściwości. Przemysł 

Chemiczny 2013, 92,10, 1850-1854. 
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Przeprowadzone badania podczas realizacji projektów oraz analizy ich wyników stanowiły 

podstawę opracowania metodyki projektowania i kompleksowej oceny smarów plastycznych, 

która została opisana w monografii mojego autorstwa: Ekologiczne smary plastyczne 

w eksploatacji maszyn – projektowanie, metodyka oceny oraz problemy stosowania 

(L.1). W zaproponowanej metodyce uwzględniłam, oprócz aspektu technologicznego 

i eksploatacyjnego, również aspekt ekologiczny, ujmując go w zakresie dotychczas 

w technice nieuwzględnianym, proponując własną metodykę oceny ekologicznej.  

W aspekcie technologicznym na podstawie zaproponowanych przeze mnie procedur wyboru 

komponentów, zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały wyselekcjonowane odpowiednie 

składniki. Uwzględniony został również sposobu wytwarzania smaru w zależności od rodzaju 

wybranych komponentów.  

W aspekcie eksploatacyjnym uwzględniłam wymagania normatywne oraz warunki 

środowiskowe, w tym wpływ wymuszeń na kinetykę zmian jakości smarów plastycznych i na 

zmiany eksploatacyjnej warstwy wierzchniej.  

Założyłam, że kluczowym zagadnieniem w ograniczeniu negatywnych skutków tarcia jest 

dobór modyfikatorów tarcia, odpowiedni do rodzaju smaru plastycznego. Na podstawie 

przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników dotyczących kształtowania właściwości 

tribologicznych ekologicznych smarów plastycznych wykazałam możliwość wykorzystania 

niekonwencjonalnych dodatków uszlachetniających, w tym fulerenowych nanostruktur 

węglowych oraz polimeru PTFE. W przeprowadzonych badaniach potwierdziłam:  

 skuteczność przeciwzużyciowego działania fulerenowych nanostruktur węglowych jak 

również dodatku polimerowego PTFE w smarze mineralnym, 

 wyższą trwałość warstw granicznych utworzonych z udziałem smaru mineralnego 

z dodatkiem polimeru i fulerenowych nanostruktur węglowych niż w przypadku 

zastosowania pojedynczych dodatków, co potwierdza ich współdziałanie w warunkach 

testu,   

 korzystny wpływ na powierzchniową trwałość zmęczeniową skojarzenia smarowanego 

smarem plastycznym z dodatkiem fulerenowych nanostruktur węglowych i polimeru 

PTFE,  

 istotny wpływ wymuszeń cielnych realizowanych w testach tribologicznych na 

zmniejszenie zużycia skojarzenia trącego w wyniku współdziałania zastosowanych 

dodatków fulerenowych nanostruktur węglowych i polimeru PTFE,  

 korzystny wpływ dodatku fulerenowych nanostruktur węglowych i polimeru PTFE na 

trwałość użytkową smaru plastycznego pracującego w łożysku w znormalizowanych 

warunkach działania obciążenia, prędkości obrotowej i temperatury.  

Ze względu na niedostatki metodologiczne, w tym na brak nawet ogólnych wytycznych co do 

rodzaju i jakości badań potwierdzających brak szkodliwego oddziaływania smarów na 

organizmy żyjące w ekosystemie, opracowałam własną koncepcję i metodykę oceny walorów 

ekologicznych smarów plastycznych. Spośród różnorodnych, przeanalizowanych metod 

badawczych zaproponowałam testy potwierdzające nietoksyczność i biodegradację smaru 

plastycznego [L.1].     
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Jako metodę weryfikującą możliwość bezpiecznego użytkowania tychże środków 

w warunkach rzeczywistych przyjęłam ocenę potencjalnej toksyczności smarów w stosunku 

do mikroorganizmów glebowych oraz ocenę oddziaływania uczulającego na organizmy 

ludzkie. Pozytywne wyniki przeprowadzonych testów świadczą o tym, że opracowane przeze 

mnie smary są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego i żyjących w nim 

organizmów. Do badania potencjalnej mutageniczności smarów plastycznych zastosowałam 

test Ames’a, który jest podstawowym testem biologicznym wykonywanym dla oceny 

mutagennego działania różnych substancji. W teście tym wykorzystywane są odpowiednio 

zmutowane bakterie z wyizolowanych prototroficznych bakterii Salmonella typhimurium 

i Escherichia coli zdolnych do wzrostu na prostych podłożach oraz  na podłożach pełnych, 

bogatych w aminokwasy i witaminy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłam, że 

na podłożach nie rozwinęły się kolonie rewertantów, co świadczy o tym że badane smary 

plastyczne nie są mutagenne i również nie zawierają komponentów o mutagennym działaniu. 

Ocenione smary plastyczne mineralne, syntetyczne nie wykazują mutagennego działania 

w testach Ames’a [L.1]. 

Badania kliniczne na podstawie testów dermatologicznych w zakresie oceny działania 

stykowego i wykluczenia właściwości uczulających wykazały, że opracowane smary 

plastyczne nie wykazują działania drażniącego na skórę człowieka. Syntetyczny i roślinne 

smary plastyczne należą do związków szybko ulegających biodegradacji, smar mineralny na 

bazie oleju białego jest potencjalnie biodegradowalny [L.1]. 

Wskazałam na potrzebę pozyskania certyfikatu np. Państwowego Zakładu Higieny (PZH) na 

potwierdzenie nietoksyczności smaru, jako podstawę dopuszczenia do stosowania 

w maszynach i urządzeniach przemysłowych, w szczególności w obszarze przemysłu 

spożywczego. Dopiero tak szerokie spektrum oceny zgodnie z przyjętymi w opracowanej 

metodyce kryteriami daje gwarancję, że smary plastyczne nie stanowią zagrożenia dla 

zdrowia człowieka oraz są produktami przyjaznymi dla środowiska naturalnego. 

Przeprowadzenie tak szczegółowej kompleksowej oceny upoważnia do używania określenia 

ekologiczne w stosunku do tak wytworzonych smarów plastycznych.   

Oryginalnością opracowanej metodyki jest jej kompleksowość z włączeniem w zakresie 

dotychczas w technice nieuwzględnianym aspektu ekologicznego, obejmującego szeroką 

gamę testów toksykologicznych, ocenę poziomu biodegradacji oraz mutageniczności jak 

również ocenę dermatologiczną, co stanowi novum przy ocenie smarów plastycznych.  

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie komponowania smarów plastycznych 

i kompozytów polimerowych stanowiły podstawę podjęcia przeze mnie badań 

ukierunkowanych na opracowanie niskotarciowego kompozytu polimerowego, zawierającego 

dodatek ekologicznego smaru plastycznego, przeznaczonego do wytwarzania elementów 

łożysk o cechach quasi-samosmarnych. Pozwoliło to na uzyskanie materiału konstrukcyjnego, 

który nie wymaga smarowania w trakcie eksploatacji.  

Rozwiązanie polegało na ustaleniu odpowiedniej zawartości smaru plastycznego, tak by 

uzyskać jak najlepsze charakterystyki tarciowo-zużyciowe kompozytu. Na podstawie 

przeprowadzonych eksperymentów oraz analizy wyników testów tribologicznych 

stwierdziłam korelację pomiędzy zwiększeniem odporności kompozytu polimerowego na 
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zużycie a ilością zastosowanego smaru. W wyniku modelowania z wykorzystaniem 

sztucznych sieci neuronowych opracowany został model prognostyczny opisujący 

właściwości tribologiczne modyfikowanego smarem kompozytu. Opracowany model 

wykorzystany został do oszacowania zawartości procentowej dodatku smaru, pozytywnie 

wpływającej na odporność na zużycie kompozytu będącego materiałem jednego z elementów 

węzła tarcia.  

Zagadnienia badawcze z tego obszaru przedstawione zostały między innymi w publikacjach: 

 Janecki J., Pawelec Z., Wolszczak M., Drabik J.: O specyfice zużywania 

matalopolimerowego kompozytu termoutwardzalnego. Tribologia nr 6, 2009, s. 29-43. 

 Drabik J., Trzos M., Janecki J. T.: Modelowanie wpływu zawartości smaru plastycznego 

w kompozycie metalopolimerowym na odporność na zużycie. Przemysł Chemiczny 2013, 92, 
3, 369-373. 

 Drabik J., Janecki J., T., Wolszczak M., Pawelec Z.: Badania tribologiczne w układzie stal-

kompozyt z żywicy fenolowo-formaldehydowej oraz analiza wpływu smaru plastycznego 

zawartego w żywicy na stan warstwy wierzchniej. Chemik 2013, 67, 4, 309-316. 

 Drabik J., Janecki J., T., Pawelec Z., Wolszczak M.: Smar plastyczny w metalopolimerowym 

kompozycie termoutwardzalnym. Tribologia nr 2/2013, s. 45-55. 

 

Uzyskane wyniki świadczą o możliwości rozwoju materiałów kompozytowych, rozszerzając 

znacznie obszary i zakres ich aplikacji w technice przy spełnieniu wymogów ekologicznych. 

 

4.4.   Główne osiągnięcia naukowe 

Główne obszary mojej działalności naukowej obejmowały zagadnienia zwiększania trwałości 

węzłów tarcia poprzez zapewnienie odpowiedniego do warunków eksploatacji smarowania. 

W szczególności moje badania skupione były na opracowaniu kompozycji smarowych, 

wyjaśnianiu interakcji między elementami kompozycji, w tym synergii działania dodatków, 

a właściwościami tribologicznymi opracowanych rozwiązań. Rozwój świadomości 

ekologicznej, coraz większe wymagania dotyczące pracy maszyn i urządzeń z zapewnieniem 

nieszkodliwości dla ekosystemu, szczególnie ostre wymagania stawiane w tym obszarze 

przemysłowi spożywczemu stały się przyczyną  podjętego przeze mnie zagadnienia 

opracowania środków smarowych o walorach ekologicznych. Prowadzone przeze mnie 

badania, ich wyniki oraz analizy doprowadziły w rezultacie do opracowania metod 

kształtowania ekologicznych smarów plastycznych zapewniających prawidłową pracę 

elementów trących maszyn i urządzeń.  

W obszarze mojej działalności naukowej w zakresie kształtowania właściwości 

tribologicznych ekologicznych smarów plastycznych można wyróżnić dwie grupy zagadnień:  

 opracowanie podstaw metodologicznych projektowania i kompleksowej oceny 

ekologicznych smarów na bazie nietoksycznych komponentów, w tym na olejach – 

roślinnych, mineralnych, syntetycznych. 

 eksperymentalnych badania tribologiczne:  

- kształtowanie charakterystyk tribologicznych roślinnych baz olejowych i smarów 

plastycznych poprzez stosowanie niekonwencjonalnych dodatków:  
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fluorowęglowego polimeru, fulerenowych nanostruktur węglowych i preparatów 

z bielma ostropestu zawierających naturalne inhibitory,  

- wyjaśnienia skuteczności działania dodatków uszlachetniających w środowisku 

ekologicznego smaru plastycznego poprzez wykazanie synergizmu działania 

fulerenowych nanostruktur węglowych w połączeniu z polimerem fluorowęglowym,  

- zastosowanie modeli matematycznych do prognozowania właściwości 

tribologicznych smarów plastycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci 

neuronowych,  

- zastosowanie modeli prognostycznych do kształtowania charakterystyk tarciowo-

zużyciowych kompozytu polimerowego samosmarującego, modyfikowanego 

ekologicznym smarem plastycznym. 

Problematyka projektowania ekologicznych smarów plastycznych poprzez dobór 

komponentów i kształtowania właściwości tribologicznych oraz trwałości użytkowej 

smarowanych ekologicznymi smarami plastycznymi węzłów tarcia a także ich odporność na 

zużycie przez tarcie stanowi obecnie główny obszar mojej działalności naukowo-badawczej.  

Do najważniejszych  moich osiągnięć naukowych należą: 

1. opracowanie podstaw metodologicznych komponowania i kompleksowej oceny 

smarów plastycznych do eksploatacji maszyn, uwzględniających unormowania 

prawne w zakresie walorów ekologicznych i tribologicznych (L.1).   

2. zidentyfikowanie ścisłej zależności pomiędzy ilością i rodzajem niekonwencjonalnych 

dodatków uszlachetniających (m.in. fullerenów) a właściwościami smarnymi 

i tworzeniem się wtórnej, eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów maszyn 

(L.1, L6, L7) .  

3. opracowanie metodyki kształtowania specjalistycznych środków smarowych nowej 

generacji i kompleksowej ich oceny, a także weryfikacja ich rzeczywistej jakości 

przez modelowe badania właściwości eksploatacyjnych  (L.1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) 

4. opracowanie metody kształtowania właściwości tribologicznych kompozytów 

polimerowych na podstawie wyznaczonego wpływu ilości zawartego w nim 

ekologicznego smaru i parametrów procesu wytwarzania na wartość współczynnika 

tarcia i odporność na zużycie, w zakresie zadanych wartości mocy tarcia (iloczynu pv 

- nacisku i prędkości)  (L.1, L9).  

5. wykazanie możliwości zastosowania modeli prognostycznych z wykorzystaniem sieci 

neuronowych do kształtowania właściwości tribologicznych materiałów 

kompozytowych, doboru parametrów procesu wytwarzania metodą in-situ 

kompleksowych smarów plastycznych oraz wyznaczenia warunków brzegowych 

współpracy materiałów kompozytowych w skojarzeniu ze stalą, na bazie 

skorelowanych badań analizy termicznej i odporności na zużycie (L.1, L4, L6, L7, L8, 

L9, L10).   
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Inne osiągnięcia naukowe 

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałam pracę naukową skupiając się na zagadnieniach 

związanych z komponowaniem i oceną materiałów eksploatacyjnych, w tym kompozytów 

polimerowych przeznaczonych do specyficznych zastosowań przemysłowych. Moja 

działalność naukowo-badawcza obejmowała zagadnienia odporności na zużycie materiałów 

polimerowych. 

Zagadnienia dotyczące prognozowania właściwości opracowanych kompozytów 

polimerowych wymagały rozwiązania istotnych problemów naukowych i badawczych, w tym 

ustalenia zawartości komponentów, oceny wpływu  procesu utwardzania na właściwości 

termiczne oraz oceny wpływu warunków pracy węzła tarcia na charakterystyki tarciowo-

zużyciowe kompozytów.  W wyniku realizacji projektu badawczego
21

 (grantu MNiSW), 

którego byłam kierownikiem, opracowałam koncepcję wyznaczenia granicznych właściwości 

eksploatacyjnych kompozytów polimerowych przeznaczonych do regeneracji powierzchni 

ślizgowych. Podjęcie tej tematyki wynikało z braku ogólnych modeli ocenowych cyklu pracy 

warstw wierzchnich trących węzłów tarcia, w szczególności regenerowanych materiałem 

kompozytowym. Wymuszenia cieplne i mechaniczne występujące w węźle tarcia stanowiły 

punkt wyjścia opracowanego przeze mnie programu badań, który zakładał przeprowadzenie 

eksperymentów z wykorzystaniem analizy termicznej oraz testów tribologicznych. Jako 

podstawowe kryterium oceny przydatności eksploatacyjnej kompozytu polimerowego 

przyjęłam wyniki tych dwóch zastosowanych metod. Na podstawie metody 

termograwimetrycznej wyznaczyłam charakterystyki czasowo–temperaturowe, natomiast 

testy tribologiczne,  prowadzone w warunkach zmiennych nacisków jednostkowych 

i prędkości poślizgu, umożliwiły wyznaczenie charakterystyk tarciowo-zużyciowych 

kompozytów. Prowadziłam analizy wpływu warunków testów tribologicznych na 

intensywność zużycia pary trącej i temperaturę generowaną w węźle tarcia. Wiedza 

i doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji prac badawczych w zakresie kompozytów 

polimerowych stanowiły bazę merytoryczną projektowania smarów plastycznych oraz 

modyfikacji kompozytów polimerowych ekologicznymi smarami plastycznymi. 

 

 

 

                                                             
21

 Program badawczy Grant: Badanie możliwości prognozowania granicznych właściwości kompozytów 

polimerowych na podstawie oceny odporności termicznej i odporności na zużycie. PB nr: 7 T08C 059 17, 

Realizacja:  01.09.1999 - 31.12.2001 
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5. Posumowanie działalności naukowej 

Przez cały okres pracy zawodowej moja działalność naukowa związana była z dyscypliną 

naukową Budowa i eksploatacja maszyn i koncentrowała się wokół problemów smarowania 

części maszyn w obszarze naukowym tribologia.  

Obszar tej działalności obejmował zagadnienia związane z badaniami materiałów 

eksploatacyjnych umożliwiających prawidłowe działanie systemów tribologicznych, 

w szczególności ekologicznych smarów plastycznych do stosowania w łożyskach tocznych 

i ślizgowych maszyn i urządzeń, głównie przemysłu spożywczego.   

Ze względu na rosnące wymagania środowiskowe zagadnienia projektowania 

specjalistycznych smarów plastycznych na bazie składników nietoksycznych, 

a w szczególności modyfikacja właściwości eksploatacyjnych dodatkami uszlachetniającymi 

stanowiły główny nurt moich zainteresowań naukowych. Wyniki prowadzonych badań 

w zakresie doboru komponentów, projektowania i wytwarzania, a także weryfikacji jakości 

w modelowych badaniach eksploatacyjnych i ekologicznych smarów plastycznych zostały 

podsumowane w monografii „Ekologiczne smary plastyczne w eksploatacji maszyn - 

projektowanie, metodyka oceny oraz problemy stosowania”.  

Najważniejszym moim osiągnięciem naukowym jest opracowanie metodyki kompleksowej 

oceny smarów plastycznych w aspekcie wymagań eksploatacyjnych i ekologicznych, 

uwzględniającej specyfikę pracy maszyn i urządzeń, zweryfikowaną na przykładzie maszyn 

przemysłu spożywczego, oraz obowiązujące regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny produkcji oraz ochrony środowiska.   

Zrealizowane prace przyczyniły się do  rozwoju zasad procesu projektowania ekologicznych 

materiałów smarowych w kierunku kształtowania właściwości smarnych i umożliwiających 

zwiększenie trwałości smarowanych węzłów tarcia z uwzględnieniem interakcji aktywnych 

komponentów smaru z elementami trącymi w zależności od warunków procesu tarcia.  

W pracach naukowych wykazałam, że możliwe jest uzyskanie wysokojakościowych, 

ekologicznych smarów plastycznych przez odpowiedni dobór nietoksycznych komponentów, 

a w szczególności dodatków przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych. Wykazałam ścisłą 

zależność pomiędzy ilością i rodzajem niekonwencjonalnych dodatków uszlachetniających, 

a właściwościami smarnymi i tworzeniem się wtórnej, eksploatacyjnej warstwy wierzchniej. 

Na przykładzie fulerenowych nanostruktur węglowych, polimeru fluorowęglowego oraz 

naturalnych preparatów uzyskanych z ostropestu plamistego wykazałam skuteczność 

działania zastosowanych niekonwencjonalnych dodatków wpływających na zwiększenie 

odporności na proces utleniania i kształtowanie właściwości smarnych. Na podstawie 

wyników badań dowiodłam, że fulereny spełniają podwójną funkcję w smarach - 

modyfikatora tarcia i przeciwutleniacza. Na podstawie zrealizowanych badań wykazałam 

współdziałanie nanostruktur węglowych zawierających fulereny w połączeniu z dodatkiem 

polimerowym w ekstremalnych warunkach obciążenia, prędkości poślizgu i temperatury. 

Głównym efektem praktycznym zrealizowanych prac był współudział w opracowaniu 

i wdrożeniu ekologicznych smarów plastycznych w przemyśle. Mój udział w tych pracach 

obejmuje:    
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1. kształtowanie charakterystyk tribologicznych smarów plastycznych - na etapie ich 

projektowania, wytwarzania i kompleksowej oceny,  

2. opracowanie metodyki kompleksowej oceny smarów plastycznych uwzględniającej 

znormalizowane metody potwierdzające właściwości eksploatacyjne i cechy 

ekologiczne, 

3. weryfikacja rzeczywistej jakości smarów plastycznych przez modelowe badania 

właściwości eksploatacyjnych. 

Prowadzone prace potwierdziły możliwość aplikacji fulerenowych nanostruktur węglowych, 

polimeru fluorowęglowego oraz niekonwencjonalnego dodatku z ostropestu w kształtowaniu 

właściwości tribologicznych ekologicznych smarów plastycznych. 

 

5.1.  Udział w konferencjach 
 

Wyniki realizowanych przeze mnie prac badawczych prezentowane były na licznych 

konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.   

Przed obroną pracy doktorskiej uczestniczyłam w kilku konferencjach naukowo-

technicznych, mianowicie: 

 

1. VII Krajowe Sympozjum Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Kozubnik, 1993. 

2. VII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn. Politechnika Krakowska 

Instytut Mechaniki, Kraków, 1994. 

3. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Poltrib'95, Tribologia dla 

Eksploatacji, Warszawa – Jachranka, 1995. 

4. IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Regeneracja'95", Borówno, 1995. 
 

Po obronie pracy doktorskiej uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach naukowo-

technicznych krajowych i o zasięgu międzynarodowym, na których prezentowałam w formie 

referatu bądź w sesjach posterowych rezultaty realizowanych prac badawczych, 

a mianowicie: 

 

5. VIII Krajowe Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków 1997 r.  

Referat: Janecki J., Drabik J., Bajer J.: „Rodzaj  napełniacza  metalicznego a właściwości 

cieplne kompozytu  metalożywicznego”. 

6. VIII Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica 1997 r. 

Referaty: Janecki J., Drabik J.: Warunki utwardzania kompozytu metalożywicznego EPAN 

a właściwości tribologiczne.  

7. VIII Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica 1997 r. 

Referat: Pawelec E., Bajer J., Drabik J., Janecki J.:  Biały smar plastyczny PB do łożysk 

tocznych i ślizgowych. 

8. I Międzynarodowa Konferencja „Eksploatacja 97” nt. „Eksploatacja Techniki 

w Warunkach Integrującej się Europy”, Warszawa 1997. 

Referat: Janecki J., Drabik J., Bajer J.: Kompozyt metalożywiczny EPAN jako materiał 

regeneracyjny. 
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9. I Międzynarodowa Konferencja „Eksploatacja 97” nt. „Eksploatacja Techniki 

w Warunkach Integrującej się Europy”, Warszawa 1997. 

Referat: Bajer J., Drabik J., Pawelec E., Janecki J.: Zastosowanie SMARU PB 

w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego 

10. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Poltrib'97, „Tribologia dla 

Eksploatacji”. Białobrzegi 1997r. 

Referat: Pawelec E., Drabik J., Bajer J.: Modyfikacja  właściwości  użytkowych białego  

smaru  plastycznego  dodatkiem przeciwzatarciowym. 

11. V Międzynarodowe Sympozjum INSYCONT98, Kraków 1998. 

Referat: Drabik J., Janecki J.: Application of thermal analysis and tribotesting to 

estimating the range of working conditions of EPAN I composite. 

12. V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „REGENERACJA’98, ATR Bydgoszcz, 

czerwiec 1998 r.   

Referat: Janecki J., Drabik J.: Rodzaj utwardzacza a właściwości użytkowe 

regeneracyjnego kompozytu EPAN. 

13. IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Krynica 25-28. września 2001.  

Referat: Pawelec E., Drabik J., Janecki J.: Wpływ niekonwencjonalnych dodatków 

polimerowych na właściwości użytkowe smarów plastycznych. 

14. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna Poltrib’01 Tribologia dla 

Eksploatacji. Kazimierz Dolny 9-11. 10. 2001. 

15. III Szkoła Analizy Termicznej SAT’02, 10-12 kwiecień 2002, Zakopane. 

Referat: Drabik J., Pawelec E.: Wykorzystanie analizy DSC do oceny skuteczności 

działania antyutleniacza w oleju roślinnym. 

16. Regeneracja’02, Bydgoszcz – Wiktorowo IX 2002. 

Referat: Drabik J., Janecki J.: Zmiana struktury warstwy wierzchniej kompozytu 

polimerowego po testach tribologicznych. 

17. Pojazd a Środowisko. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Radom 2003. 

Referat: Pawelec E., Drabik J.: Możliwość stosowania olejów roślinnych jako baza 

ekologicznych środków smarowych. 

18. 9th
 Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane 2003 

Referat: Drabik J., Pawelec E.: Oxidation stability of vegetable oil used as the dispersion 

phase of non-toxic greases. 

19. European Conference on Calorimetry and Thermal Analysis for Environment ECCTAE 

2005 

  Referat: Drabik J., Pawelec E.: Oxidation stability of non-toxic greases. 

20. Pojazd a środowisko: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Jedlnia 

Letnisko 13-15 czerwca 2005, Radom 

Referat: Drabik J., Pawelec E.: Metody oceny środków smarowych w aspekcie wymagań 

ekologicznych. 

21. X Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki, 2005 r.  

Drabik J., Pawelec E., Huczko A.: Wpływ sadzy fulerenowej na odporność oksydacyjną 

roślinnych kompozycji olejowych. 
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22. XXVIII Jesienna Szkoła Tribologiczna. Problemy tribologiczne w projektowaniu,  

wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń,  2007, Łagów.  

Referat: Drabik J., Pawelec E.: Wpływ komponentów na charakterystyki tribologiczne 

ekologicznego smaru plastycznego 

23. XXIX Jesienna Szkoła Tribologiczna oraz IX Konferencja nt. „Problemy 

niekonwencjonalnych układów łożyskowych” WZW „JAWOR” na Zalewem Solińskim, 

15-18 IX 2008.  

  Referat: Drabik J., Pawelec E., Szczucińska A.,:  Ocena zmian właściwości użytkowych 

stabilizowanego oleju roślinnego.  

24. XXX Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna pt. „Zaawansowana Tribologia” – 

Nałęczów, 21-24.09. 2009.  

Referat: Drabik J.: Ocena odporności na utlenianie oraz właściwości smarnych 

kompozycji oleju roślinnego. 

25. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia eksploatacji 

środków smarowych w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”, Rytro, 

2010. 

Referat: Drabik J.: Specyfika oceny nietoksyczności smarów plastycznych na potrzeby  

przemysłu spożywczego. 

26. XI Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Radom, 2011 

Referat: Drabik J.: Odporność oksydacyjna kompozycji olejowych po testach w węzłach 

tarcia. 

Referat: Iłowska J., Bereska B., Drabik J., Kozdrach R: Odporność oksydacyjna 

i właściwości smarne stabilizowanych roślinnych baz olejowych. 

27. IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia eksploatacji środków smarowych w 

urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”, Muszyna, 2012 

Referat: Drabik J.: Wpływ wymuszeń mechanicznych realizowanych w testach 

tribologicznych na odporność oksydacyjną środków smarowych. 

28. XXXII Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna „Jesienna Szkoła Tribologiczna 2012”, 

wrzesień 2012, Kudowa 

Referat: Drabik J.: Wymuszenia cieplne w testach tribologicznych a skuteczność działania 

nietoksycznych smarów plastycznych. Prezentacja artykułu na Sekcja S.2 „Smary 

i technika smarownicza”. 

29. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Środki Smarowe’2014 

„Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach 

przemysłowych, transporcie i komunikacji. Muszyna, 2014 

Referat: Drabik J. „Wpływ wymuszeń cieplnych na właściwości modyfikowanych smarów 

plastycznych”. 

30. XXXIII Jesiennej Szkole Tribologicznej’2014 oraz 9th International Symposium 

INSYCONT’2014 Baranów Sandomierski, 2014.  

Referat: Drabik J.: Trwałość użytkowa i stabilność oksydacyjna modyfikowanych smarów 

plastycznych. 

31. Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Środki Smarowe’2015 

„Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach 

przemysłowych, transporcie i komunikacji. Krynica, maj, 2015. 

Referat: Drabik J.: Wpływ warunków tarcia na charakterystyki tribologiczne smarów 

plastycznych. 
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Referaty prezentowane w sesjach posterowych 

32. XI Ogólnopolskie Mikrosympozjum,  UAM,  Poznań 2006 

  Poster: Drabik J., Pawelec E. Zastosowanie analizy IR do oceny trwałości stabilizowanego 

oleju roślinnego. 

33. XII Ogólnopolskie Mikrosympozjum, UAM,  Poznań 2007 

  Poster: Drabik J., Pawelec E: Ocena zmian jakości termooksydowanego oleju roślinnego 

na podstawie analizy spektralnej. 

34. Konferencja pt.: Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania 

i możliwości. UMCS, Lublin 2008.  

  Poster: Drabik J., Pawelec E.: Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny 

efektywności działania inhibitorów użytych do stabilizowania oleju roślinnego. 

35. Konferencja pt.: Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania 

i możliwości. UMCS, Lublin 2009. 

Poster: Drabik J., Pawelec E.: Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego 

na różnych etapach procesu termooksydacji metodą spektrofotometrii UV-VIS. 

36. Konferencja Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i 

możliwości.  UMCS, Lublin 2010. 

Poster: Drabik J.: Ocena skuteczności działania inhibitorów utleniania na podstawie 

analizy spektrofotometrycznej. 

37. VI Szkoła Analizy Termicznej SAT`10, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha  

Świętosławskiego, 2010. 

Poster: Drabik J.: „Monitorowanie odporności oksydacyjnej kompozycji oleju 

rzepakowego na różnych etapach procesu termooksydacji”. Poster P17. 

38. 10
th
 International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry, Warsaw University of 

Technology, Płock, September 2011.  

Poster: Drabik J., Trzos M.: Modelling relation between oxidation resistance and 

tribological properties of non-toxic lubricants with the use of artificial neural networks. 

Seminar materials ISBN 978-83-62081-69-1, s. 138-140. Poster P26. 

39. Międzynarodowa konferencja „The 11
th

 Conference on Calorimetry and Thermal 

Analysis” CCTA 11, wrzesień, 2012.  

Poster: Drabik J., Trzos M.: „Improvement of the resistance to oxidation of the ecological 

greases by the additives”. Book of Abstracts, ISBN 978-83-63663-01-8. Poster OMP-P2. 

40. XII
th
 International Conference on Molecular Spectroscopy, ICMS 2013, September 8-12,  

Poster: Drabik J., Trzos M.:  Morphology of the sample surface after tribological test. 

2013, 3-P6, 171. Book of Abstracts ISBN 978-83-63663-33-9, Poster 3-P6. 

41. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta 

na wiedzy. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy”.   Lwówek Śląski, 2013 

Poster: Drabik J., Sitkowska R.: Analiza potencjalnego zapotrzebowania na nietoksyczne 

smary plastyczne z wykorzystaniem procedury badania tendencji rozwoju produktów. 
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5.2.  Udział w realizacji grantów i projektów badawczych z placówkami  naukowymi, 
instytucjami   

Znaczący obszar mojej działalności naukowej ukierunkowany był na zastosowanie wyników 

prac naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w praktyce. Współpraca z instytucjami 

naukowo-badawczymi i podmiotami gospodarczymi w ramach programów krajowych 

i międzynarodowych, przyczyniła się do opracowania nowych produktów, które znalazły 

szerokie zastosowanie w technice.  

W okresie swojej pracy naukowo-badawczej kierowałam i brałam udział w realizacji 

kilkudziesięciu projektów, a mianowicie: 

 udział jako wykonawca Projektu Celowego KBN 

 

1. Nr PC:  7 1377 91C; Umowa nr:  76/C.2-7/92 z dnia 14.01.1992 r. 

Nowe materiały epoksydowo-metaliczne do regeneracji i napraw elementów maszyn 

i urządzeń.  Realizacja: 01.01.1992 - 31.12.1994;  

 

 kierowanie realizacją Projektów Celowych KBN  

  

2. Nr PC:  3 T09B 051 97C/3465; Umowa nr:  2038/C.T09-3/97 z dn. 16.12.1997r.  

Uruchomienie produkcji  nietoksycznych środków smarowych przeznaczonych do 

maszyn przemysłu spożywczego. Realizacja: 01.06.1997- 31.03.2000;  

  

3. Nr PC:  ROW - 63-2002; Umowa nr U-57/P-65/2002 z dn. 17.10.2002 r. 

Specjalistyczne nietoksyczne środki smarowe do maszyn przemysłu piekarniczego. 

Realizacja: 01.09.2002 - 31.04.2004, Konsorcjum: ITeE-PIB/PPHU GETH – Kraków. 

 

 

 kierowanie projektami międzynarodowymi w ramach projektu COST  realizowanych pod 

auspicjami Unii Europejskiej, dofinansowanych przez  KBN w ramach SPUB-M 

 

4. Projekt SPUB międzynarodowy, COST Akcja 516, Decyzja nr: 476/E-

105/SPUB/COST/T-7/DZ 47/99 

Nietoksyczne  i  biodegradowalne  smary  plastyczne. Non-toxic and biodegradable  

greases.; 1998-2000, kierownik zadania 

 

5. Projekt SPUB międzynarodowy, COST Akcja 532,  Decyzja nr: 476/E-

105/SPUB/COST/ T-7/DZ 372/2003-2005  

Stabilność oksydacyjna nietoksycznych smarów plastycznych; Oxidation stability of 

non-toxic greases; 2003-2005, kierownik zadania 
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 kierowanie realizacją zadań w Projekcie Wieloletnim pn: „Doskonalenie systemów 

rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004 - 2008” 

 

6. PBZ PW-004/ITE/05/2004  

Technologia wytwarzania specjalistycznych środków smarowych o podwyższonych 

właściwościach ekologicznych, realizacja 2005-2006. 

7. PBZ PW-004/ITE/08/2005  

Nietoksyczny i biodegradowalny smar plastyczny przeznaczony do zastosowań 

przemysłowych opracowany zgodnie z uregulowaniami normatywnymi i prawnymi 

z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, realizacja 2006-2007. 

8. PBZ PW-004/ITE/08/2005    

Badania nad wykorzystaniem olejów roślinnych jako ekologicznej bazy dla środków 

smarowych, realizacja 2006-2007; konsorcjum z Instytutem Ciężkiej Syntezy 

Organicznej „Blachownia”. 

9. Program Wieloletni PW-004/SP-3.2. 

SP-3.2.2 Projekt systemu oceny ekologicznej smarów plastycznych z uwzględnieniem 

unormowań prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

10. PBZ PW-004/ITE/08/2006  

Smar plastyczny na bazie modyfikowanego oleju rzepakowego dla małych i średnich 

przedsiębiorstw branży spożywczej; realizacja 2007-2008, konsorcjum z Instytutem 

Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.  

 udział jako wykonawca w realizacji zadania w Projekcie Wieloletnim pn: „Doskonalenie 

systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004 - 2008” 

 

11. PBZ PW – 004/ITE/08/2006 

Specjalistyczny smar plastyczny o wysokiej trwałości i jakości smarowania 

przeznaczony do zastosowań w warunkach działania zmiennych wymuszeń cieplnych;  

realizacja 2007-2008. 

 

 kierowanie zadaniem w ramach Projektu Strategicznego pt. „Innowacyjne systemy 

wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” - Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka finansowany ze środków Unii Europejskiej  za pośrednictwem 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

12. UDA-POIG 01.01.02-14-034 „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego 

zrównoważonego rozwoju gospodarki” – realizowanego w ramach Strategicznego 

programu badań naukowych i prac rozwojowych, poddziałanie IV.2.2 Nietoksyczne, 

biodegradowalne, materiały smarowe przeznaczone do zastosowań specjalnych; 

realizacja 2010-2013.  
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 kierowanie realizacją grantów KBN:  

 

13. PB nr: 7 T08E 024 08, Umowa nr 771/T08E/95/08  

Wpływ napełniaczy aktywnych oraz procesu starzenia na właściwości kompozytu 

metalożywicznego. Realizacja: 01.02.1995 - 31.01.1997. 

14. PB nr: 7 T08C 059 17, Umowa nr 1035/T08/99/17 z dnia 11.10.1999 r.   

Badanie możliwości prognozowania granicznych właściwości kompozytów 

polimerowych na podstawie oceny odporności termicznej i odporności na zużycie.  

Realizacja:  01.09.1999 - 31.12.2001. 

15. PB nr:  4 T09B 003 24, Umowa nr 1063/T09/2003/24, z dnia 27.03.2003.  

Fulerenowe nanostruktury węglowe jako modyfikatory nietoksycznych 

i biodegradowalnych środków smarowych. Realizacja:  27.03.2003 - 26.09.2005. 

16. PB nr: N205 01132/0443 Umowa nr 0443/H03/2007/32, z dnia 14.05.2007 r.  

Zwiększenie trwałości oksydacyjnej kompozycji olejowych i smarnych inhibitowanych 

naturalnymi antyoksydantami. Realizacja:  14.05.2007 - 13.11.2009. 

 

 udział jako główny wykonawca i wykonawca w realizacji grantów KBN oraz NCN 

 

17. PB nr: 3 P 402 047 06, Umowa nr 0740/P4/94/06  

Badania możliwości modyfikacji własności kompozytu metalożywicznego 

napełniaczami nieaktywnymi. Realizacja: 1.01.1994 -31.12.1995. 

18. PB nr:  7 T08C 065 12, Umowa nr 299/T08/97/12 z dnia 27.03.1997 r.  

Tribologiczne warstwy wierzchnie metalo-żywiczne o podwyższonej odporności 

cieplnej i mechanicznej. Realizacja: 01.02.1997 - 31.01.2000r.   

19. PB nr: 7 T08C001 18, Umowa nr 1333/T08/2000/18, z dnia 12.04.2000 r.  

Zwiększenie przeciwzużyciowych właściwości biodegradowalnego smaru plastycznego 

nietoksycznymi dodatkami. Realizacja:  01.02.2000 - 31.07.2002. 

20. PB nr: 7 T09B 118 21, Umowa nr 1516/T09/2001/21, z dn. 16.10.2001.   

Nietoksyczne smary plastyczne na bazie związków syntetycznych. Realizacja:  

01.08.2001 - 31.12.2003 

21. PB nr: 3 T09B 023 26, Umowa nr  0076/T09/2004/26, z dnia 25.03.2004 r.  

Fizykochemiczne podstawy procesu kształtowania właściwości funkcjonalnych 

ekologicznych smarów plastycznych. Realizacja:  25.03.2004 - 24.09.2006. 

22. PB nr: N N508 481138 Umowa nr 4811/B/T02/2010/38, z dnia 17.05.2010; 

Łożyskowy niskotarciowy termoutwardzalny kompozyt metalopolimerowy 

modyfikowany ekologicznym smarem plastycznym. Realizacja: 17.05.2010 – 

15.11.2012 r. 
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W latach 1996 – 2012 uczestniczyłam w realizacji 16. projektów badawczych realizowanych 

w ramach działalności statutowej, w tym 6. zadań badawczych byłam kierownikiem. 

 

 kierowanie projektami w ramach działalności statutowej 

 

23. 476/E-105/S/98 „Badanie wpływu biodegradowalnych baz olejowych na właściwości 

smaru plastycznego”, kierownik, 1998. 

24. 476/E-105/S/2001 Opracowanie ekologicznych smarów plastycznych o podwyższonej 

stabilności oksydacyjnej, kierownik, 2001.  

25. 476/E-105/S/02 Badania synergizmu działania nietoksycznych antyoksydantów 

stosowanych jako dodatki do ekologicznych smarów plastycznych, kierownik, 2002. 

26. 476/E-105/S/08 Ocena możliwości zastosowania modyfikowanych olejów roślinnych 

jako baza olejowa smarów plastycznych, kierownik, 2008.  

27. 476/E-105/S/11 Badanie wpływu wymuszeń eksploatacyjnych na właściwości 

reologiczne nietoksycznych smarów plastycznych, kierownik, 2011. 

28. 476/E-105/S/12 Badanie wpływu wymuszeń eksploatacyjnych generowanych 

w węzłach tarcia na właściwości fizykochemiczne ekologicznych środków smarowych, 

kierownik, 2012. 

 

 udział jako wykonawca w realizacji projektów w ramach działalności statutowej 

 

29. 476/E-105/S/96 „Kompozyty metalo-ceramiczno-żywiczne o podwyższonej odporności 

cieplnej przeznaczone na warstwy wierzchnie części maszyn”, wykonawca 1996. 

30. 476/E-105/S/97 „Graniczne właściwości użytkowe regeneracyjnych kompozytów 

metalożywicznych”, wykonawca 1997. 

31. 476/E-105/S/99 „Badanie  wpływu  syntetycznych związków  estrowych na  

właściwości  smaru  plastycznego”, wykonawca 1999. 

32. 476/E-105/S/2000 Wpływ nietoksycznych dodatków przeciwzatarciowych na 

właściwości smarne ekologicznych smarów plastycznych, wykonawca, 2000. 

33. 476/E-105/S/03 Opracowanie ekologicznego smaru plastycznego o podwyższonej 

trwałości strukturalnej, wykonawca, 2003. 

34. 476/E-105/S/04 Opracowanie fizykochemicznych podstaw technologii ekologicznego 

smaru plastycznego do pracy w niskich temperaturach otoczenia, wykonawca, 2004 

35. 476/E-105/S/06 Badania wpływu wymuszeń mechanicznych na właściwości 

reologiczne i stabilność wysokobiodegradowalnych smarów plastycznych, 

wykonawca, 2006. 

36. 476/E-105/S/07 Badanie zmian struktury smaru plastycznego poprzez wyznaczenie 

stopnia stabilności strukturalnej w zmiennych warunkach wilgotności i temperatury,  

wykonawca, 2007. 

37. 476/E-105/S/10 Kompleksowe badania właściwości funkcjonalnych nietoksycznych 

środków smarowych eksploatowanych w warunkach zmiennych wymuszeń 

tribologicznych, wykonawca, 2010. 

38. 476/E-105/S/13 Identyfikacja uwarunkowań prognozowania właściwości użytkowych 

środków smarowych, wykonawca, 2013. 
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6. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, ORGANIZACYJNA ORAZ WDROŻENIOWA  

6.1. Działalność dydaktyczna 

W pierwszych latach mojej pracy zawodowej (1981-1984),  od momentu rozpoczęcia pracy 

w Pracowni Technik Ochrony Roślin w Zakładzie Entomologii Wydziału Rolniczego 

Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy prowadziłam zajęcia ze studentami IV i V 

roku studiów z przedmiotu Technika ochrony roślin przed patogenami.  

Podjęcie pracy w Radomiu w Instytucie Technologii Eksploatacji i uzyskanie stopnia dr nauk 

technicznych umożliwiło mi podjęcie dodatkowych zajęć dydaktycznych na Politechnice 

Radomskiej (obecnie Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny UTH), gdzie prowadziłam 

w latach 2005-2008 wykłady z przedmiotu „Fizykochemia płynów eksploatacyjnych” oraz 

zajęcia projektowe „Marketing i obrót płynami eksploatacyjnymi” na  II stopniu kształcenia.  

Obszar mojej działalności dydaktycznej obejmował również cykl wykładów na Targach 

Wiedzy Technologicznej „Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny V” 

organizowanych w Opolu przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Targi Wiedzy 

Technologicznej miały na celu integrację środowisk naukowo-badawczych i przedsiębiorców 

oraz zintensyfikowanie wymiany informacji technologicznej. Przedstawiłam kilka 

tematycznych wykładów dotyczących uzyskanych rezultatów naukowych w zakresie 

ekologicznych smarów plastycznych: 

1.  Specjalistyczne proekologiczne środki smarowe. VI Targi Wiedzy Technologicznej 

„Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny V”, Opole 2010. 

2. Wpływ bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów 

plastycznych. VIII Targi Wiedzy Technologicznej „Platforma Innowacji Technologicznej 

Regionu Opolszczyzny V”, Opole,13-14 XII 2012. 

3. Wykorzystanie spektrometrii w podczerwieni do oceny procesu wytwarzania smarów 

plastycznych. VIII Targi Wiedzy Technologicznej „Platforma Innowacji Technologicznej 

Regionu Opolszczyzny V”, Opole,13-14 XII 2012. 

4. Kompleksowy smar plastyczny wytworzony w reaktorze kalorymetrycznym - cz. I. Dobór 

parametrów procesu wytwarzania ze względu na jakość smaru plastycznego. cz. II. 

Wpływ parametrów procesu syntezy smaru plastycznego na jego właściwości. IX Targi 

Wiedzy Technologicznej „Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny 

V”. Opole, 24-25 X 2013.  

Uczestniczyłam jako prelegent w zorganizowanym przez Instytut Technologii Eksploatacji – 

PIB w październiku 2010 roku seminarium pt. „Zrównoważona gospodarka płynami 

eksploatacyjnymi w przedsiębiorstwie”. Seminarium zorganizowano w ramach platformy 

wymiany wiedzy i doświadczenia dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, na 

którym prezentowałam wykład pt: Ekologiczne środki smarowe specjalnego przeznaczenia. 

W ramach działalności dydaktycznej uczestniczyłam również jako prelegent w cyklicznych 

konferencjach organizowanych przez Instytut Nafty i Gazu, na których uczestnicy mieli 

możliwość zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań dotyczących rozwiązywania 
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problemów z zakresu zagadnień eksploatacji środków smarowych. Prezentowałam swoje 

prace eksperymentalne w zakresie wytwarzania smarów plastycznych z uwzględnieniem 

nowoczesnych metod kontroli ich jakości i przydatności eksploatacyjnej oraz aplikacyjnej.   

1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia eksploatacji 

środków smarowych w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”, Rytro, 

2010.  

Przedstawiłam wykład pt:  

Specyfika oceny nietoksyczności smarów plastycznych na potrzeby przemysłu 

spożywczego.  

2. IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia eksploatacji środków smarowych w 

urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji”, Muszyna, 2012 

Przedstawiłam wykład pt: 

Wpływ wymuszeń mechanicznych realizowanych w testach tribologicznych na 

odporność oksydacyjną środków smarowych.  

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Środki smarowe 2014, 

„Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach 

przemysłowych, transporcie i komunikacji”, Muszyna, 2014 

Przedstawiłam wykład pt: 

Wpływ wymuszeń cieplnych na właściwości modyfikowanych smarów plastycznych. 

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna  Środki smarowe 2015,  

„Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach 

przemysłowych, transporcie i komunikacji”, Krynica, 2015 

Przedstawiłam wykład pt: 

 Wpływ warunków tarcia na charakterystyki tribologiczne smarów plastycznych. 

 

6.2. Działalność organizacyjna 

Moja działalność organizacyjna obejmuje kierowanie zespołami badawczymi, kierowanie 

projektami badawczymi, recenzowanie publikacji naukowych oraz uczestniczenie 

w opracowywaniu procedur systemu jakości. Po ukończeniu szkolenia zorganizowanego 

przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie nt: Audit wewnętrzny w laboratorium; 

(nr 5/PD-2-1), od kilkunastu lat przeprowadzam audity wewnętrzne w laboratoriach Instytutu.   

Przez 17 lat byłam kierownikiem zespołu badawczego w Instytucie Technologii Eksploatacji 

– PIB w Radomiu, a mianowicie Zespołu Badań Materiałów do Regeneracji, Zespołu Badań 

Ekologicznych Środków Smarowych oraz Zespołu Ekologicznych Materiałów 

Eksploatacyjnych.  

W okresie pracy zawodowej brałam udział w realizowaniu 38. projektów naukowych, 

badawczo-rozwojowych, zamawianych, strategicznych, przy czym byłam kierownikiem 20. 

projektów naukowych. Wyniki zrealizowanych prac zostały zamieszczone w 126. 

publikacjach, których jestem autorem i współautorem oraz zaprezentowane na 36. 

tematycznych konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym.  
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Pełniłam funkcję kierownika zespołów badawczych realizujących projekty badawcze 

w ramach współpracy z jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi, między 

innymi w projektach: 

1. Kierownik zespołu badawczego projektu: Fulerenowe nanostruktury węglowe jako 

modyfikatory nietoksycznych i biodegradowalnych środków smarowych. Projekt 

badawczy realizowany we współpracy z Zakładem Fizyki Politechniki Warszawskiej 

w latach 2003-2005. Grant Nr 4 T09B 003 24;  

2. Kierownik zespołu badawczego projektu: Specjalistyczne nietoksyczne środki smarowe do 

maszyn przemysłu piekarniczego. Projekt realizowany w ramach Projektu Celowego 

w latach 2002-2004 we współpracy z przedsiębiorstwem GETH producentem maszyn dla 

przemysłu piekarniczego. Projekt Celowy NOT nr U-57/P-65/2002. 

3. Kierownik zespołu badawczego projektu: Badania nad wykorzystaniem olejów roślinnych 

jako ekologicznej bazy dla środków smarowych. Projekt realizowany w ramach Programu 

Wieloletniego PW-004 w latach 2006-2007, we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy 

Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle.  

4. Kierownik zespołu badawczego projektu: Projekt systemu oceny ekologicznej smarów 

plastycznych z uwzględnieniem unormowań prawnych dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego PW-004/SP-3.2, 

2006. 

5. Kierownik zespołu badawczego projektu: Zwiększenie trwałości oksydacyjnej kompozycji 

olejowych i smarnych inhibitowanych naturalnymi antyoksydantami. Projekt badawczy 

realizowany we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej w latach 2007-2009. 

Grant nr: N205 01132/0443  

6. Kierownik zespołu badawczego projektu: Nietoksyczne, biodegradowalne, materiały 

smarowe przeznaczone do zastosowań specjalnych. Zadanie IV.2.2. realizowane 

w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego 

zrównoważonego rozwoju gospodarki” w latach 2010-2013; współpraca z Instytutem 

Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle.  

7. Członek Rady Naukowej Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2015-2019. 

Należę do następujących organizacji:  

8. Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, 

9. Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. 
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6.3. Działalność wdrożeniowa 

Konkurencyjność opracowanych smarów plastycznych pod względem jakości i parametrów 

technicznych w stosunku do produktów wiodących producentów światowych spowodowała, 

że efekty naukowe realizowanych przeze mnie projektów z tego obszaru są podstawą licznych 

aplikacji przemysłowych. Smary plastyczne przeznaczone do stosowania w przemyśle 

spożywczym muszą zapewniać określony poziom właściwości eksploatacyjnych, a także 

spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, potwierdzonego 

odpowiednimi certyfikatami. Rozwój innowacyjności produktów oraz procesów wytwarzania 

i eksploatacji ekologicznych smarów plastycznych doprowadził do nawiązania współpracy 

wdrożeniowej, która obejmuje głównie przedsiębiorstwa MŚP.  

Opracowane smary plastyczne, o zróżnicowanych właściwościach zostały wdrożone 

w branżach przemysłu spożywczego (branża cukrownicza, piekarnicza, mleczarska,  mięsna) 

i są z powodzeniem stosowane do chwili obecnej.   

Współuczestniczyłam we wdrożeniach ekologicznych smarów plastycznych do gospodarki 

krajowej (m.in.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELTA", Świecie; Gastronomasz PPUH 

Import-Export, Bydgoszcz; Emix Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Rusinowo; 

„ŚWIAT LODÓW” M. Staśkiewicz, Koszalin; P.U.P „WELT” 87-853 Kruszyn; P.P.H.U. 

„GETH”, Kraków) 

Dorobek w zakresie praw własności przemysłowej, w szczególności w zakresie smarów 

plastycznych ukierunkowanych na zastosowania w przemyśle spożywczym, składa się 

z kilkunastu (15) uzyskanych patentów, których jestem współautorką. Wymiernym efektem 

mojej pracy zawodowej są zgłoszenia patentowe i patenty wdrożone w przemyśle.  

 

Patenty i zgłoszenia patentowe 

Patenty 

1. Janusz Janecki, Ewa Pawelec, Jolanta Drabik, Jadwiga Bajer: Patent nr 195947 Smar 

plastyczny zwłaszcza do maszyn i urządzeń przemysłowych pracujących w niskich 
temperaturach. UPRP, wpis do rejestru 15.05.2007. 

2. Janusz Janecki, Ewa Pawelec, Jolanta Drabik, Jadwiga Bajer Patent nr 197133 Smar 

plastyczny. UPRP, wpis do rejestru 29.08.2007.  

3. Jadwiga Bajer, Jolanta Drabik, Ewa Pawelec: Patent nr 198842 - Syntetyczny smar 

plastyczny, zwłaszcza do maszyn i urządzeń pracujących w niskich temperaturach. 

UPRP, wpis do rejestru 25.01.2008 r. 

4. Janusz Janecki, Ewa Pawelec, Jolanta Drabik, Jadwiga Bajer: Patent nr 199440 - Smar 
plastyczny. UPRP, wpis do rejestru 25.03.2008 r. 

5. Janusz Janecki, Ewa Pawelec, Jolanta Drabik, Jadwiga Bajer: Patent nr 199441 - Smar 

plastyczny. UPRP, wpis do rejestru 25.03.2008 r. 

6. Jadwiga Bajer, Jolanta Drabik, Ewa Pawelec: Patent nr 200071 - Syntetyczny środek 

smarowy zwłaszcza do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. UPRP, wpis do 

rejestru 25.06.2008 r. 
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7. Jolanta Drabik, Ewa Pawelec, Janusz Janecki, Jadwiga Bajer: Patent 202417 – Smar 

plastyczny  zwłaszcza do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. UPRP, wpis do 
rejestru 27.01.2009 r. 

8. Jadwiga Bajer, Janusz Janecki, Jolanta Drabik, Ewa Pawelec: Patent nr 207467 – 

Sposób otrzymywania łatwo usuwalnego syntetycznego smaru plastycznego. UPRP, wpis 
do rejestru 18.08.2010.  

9. Jadwiga Bajer, Jolanta Drabik, Ewa Pawelec: Patent nr 211620 - Smar plastyczny 

zwłaszcza dla przemysłu spożywczego. UPRP, wpis do rejestru 21.11.2011 r. 

10. Jadwiga Bajer, Jolanta Drabik, Ewa Pawelec: Patent nr 211915 - Smar plastyczny do 
stosowania w przemyśle spożywczym. UPRP, wpis do rejestru 28.12.2011 r 

11. Jadwiga Bajer, Jolanta Drabik, Ewa Pawelec: Patent nr 212382 - Syntetyczny smar 

plastyczny zwłaszcza do maszyn i urządzeń pracujących w niskich w temperaturach.. 
UPRP, wpis do rejestru 05.04.2012. 

12. Ewa Pawelec, Jadwiga Bajer, Jolanta Drabik: Patent nr 212922 Wysokotemperaturowy 

smar plastyczny o podwyższonej adhezji do podłoża. UPRP, wpis do rejestru 27.06. 2012. 

W ramach długoletniej współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 

w zakresie realizowanych projektów badawczych w ramach Programu Wieloletniego oraz 

Projektu Strategicznego, na uzyskane efekty materialne złożono zastrzeżenia patentowe 

i uzyskano patenty.    

13. Jan Gniady, Jolanta  Iłowska, Jolanta Bubicz, Renata Kubica, Czesław  Kosno, Witold 

Haas, Renata Fiszer, Marian Kozupa, Kazimierz Dębski, Jolanta Drabik, Euzebiusz 

Dziewiński, Renata Kulesza, Ewa Zaszły–Turko: Patent nr 210452 Sposób wytwarzania 

modyfikowanych olejów roślinnych. UPRP Wpis do rejestru z dnia 26.05.2011. 

14. Jan Gniady, Jolanta Iłowska, Jolanta Drabik, Jolanta Bubicz, Renata Kubica, Czesław 

Kosno, Witold Haas, Renata Fiszer, Marian Kozupa, Maria Klęczar: Patent nr 213621 

Sposób wytwarzania smaru dla przemysłu spożywczego. UPRP Wpis do rejestru  z dnia 

09.08.2012.   

15. Jan Gniady, Jolanta Iłowska, Jolanta Drabik, Jolanta Bubicz, Renata Kubica, Witold 

Haas, Renata Fiszer, Marian Kozupa, Maria Klęczar, Bartłomiej Bereska:  Patent nr 

214835 Sposoby modyfikacji olejów roślinnych. UPRP Wpis do rejestru z dnia 

20.02.2013. 

Zgłoszenia patentowe 

16. Jan Gniady, Jolanta Iłowska, Jolanta Drabik , Jolanta Bubicz, Renata Kubica,  Witold 

Haas, Renata Fiszer, Marian Kozupa, Maria Klęczar, Bartłomiej Bereska: Modyfikowane 

oleje roślinne - zgłoszenie P.392609 z dnia 08.10.2010. UPRP.  

17. Jolanta Iłowska,  Jolanta Drabik, Jan Gniady, Jolanta Bubicz, Renata Kubica,  Witold 

Haas, Renata Fiszer, Marian Kozupa, Bartłomiej Bereska, Michał Szmatoła, Izabela 

Semeniuk: Sposób wytwarzania olejowych smarów plastycznych – zgłoszenie P.401235 

z dnia 16.10.2012.  UPRP.   

18. Jolanta Drabik, Rafał Kozdrach: Wysokospecjalistyczny smar plastyczny zwłaszcza do 

maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - zgłoszenie wynalazku nr P.410415 z dnia 

05.12.2014. UPRP 
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7.  Nagrody i wyróżnienia 

Za osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej oraz uzyskane efekty naukowe i wdrożeniowe 

otrzymałam nagrody indywidualne i zespołowe: 

 Nagroda Indywidualna Dyrektora Instytutu Technologii Eksploatacji za osiągnięcia 

publikacyjne w latach 2012 - 2013, szczególnie w publikatorach indeksowanych 

w bazie Web of Science, 2014. 

 Nagroda Indywidualna Dyrektora Instytutu Technologii Eksploatacji za osiągnięcia 

w kierowaniu i realizacji prac badawczych, w szczególności za skuteczność 

w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych w tym aplikacji 

przemysłowej ekologicznego smaru do maszyn przemysłu spożywczego, 2004. 

 Srebrny medal na 52. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowoczesnej Techniki 

„Brussels Eureka-2003” za „AKSIL - the non-toxic, biodegradable high-temperature 

grease”. Bruksela, 2003. Nagroda zespołowa. 

 List gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego Buzka, za 

osiągnięcia naukowo-badawcze, szczególnie za opracowanie: Nietoksycznego białego 

smaru do łożysk tocznych i ślizgowych”. Warszawa 2000 r. Nagroda zespołowa. 

 List gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego Buzka, za 

osiągnięcia naukowo-badawcze, szczególnie za opracowanie: „Kompozytów do 

regeneracji powierzchni ślizgowych”. Warszawa 2000 r. Nagroda zespołowa. 

 Brązowy medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków - Salon Wzornictwa 

Przemysłowego INNOWACJE ‘99 za “Nietoksyczny biały smar do łożysk tocznych 

i ślizgowych”. Gdynia 6-8 10, 1999. Nagroda zespołowa. 

 Wyróżnienie w Wielkim Konkursie Wynalazczym na rozwiązania w Dziedzinie 

Ochrony Środowiska za “Nietoksyczny biały smar PB” opracowany w Instytucie 

Technologii Eksploatacji w Radomiu. Warszawa 1997 r. Nagroda zespołowa. 

 List gratulacyjny Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa, Komitetu Badań Naukowych oraz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców 

i Racjonalizatorów za uzyskanie wyróżnienia w Wielkim Konkursie Wynalazczym 

w dziedzinie Ochrony Środowiska za rozwiązanie „Ekologiczny biały smar plastyczny 

SMAR PB do łożysk tocznych i ślizgowych”.  Warszawa 1997. 

 Złoty medal na 46 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji BRUSSELS 

EUREKA’97 za “Regeneracyjny kompozyt metalożywiczny - EPAN” opracowany 

w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Warszawa, 18 grudnia, 1997r. 

Nagroda zespołowa. 

 Dyplom uznania Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z okazji przyznania 

złotego medalu na 46 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji 

BRUSSELS EUREKA’97 za “Regeneracyjny kompozyt metalożywiczny - EPAN” 

opracowany w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Warszawa, 

18 grudnia, 1997 r. Nagroda zespołowa. 

 Dyplom uznania Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z okazji przyznania 

brązowego medalu na 46 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji 
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BRUSSELS EUREKA’97 za “Nietoksyczny biały smar PB” opracowany w Instytucie 

Technologii Eksploatacji w Radomiu. Warszawa, 18 grudnia, 1997 r. Nagroda 

zespołowa. 

 Medal Marii Skłodowskiej-Curie - wyróżnienie w konkursie “Kobieta -

Wynalazca’97” zorganizowanym w 130 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie 

przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy 

z Przeglądem Technicznym i Towarzystwem Kultury Technicznej pod patronatem 

Komitetu Badań Naukowych – Warszawa, 1997. Nagroda indywidualna. 

 Nagroda Zespołowa Dyrektora Instytutu Technologii Eksploatacji za wyróżniające 

wyniki w pracy naukowo-badawczej, szczególnie za oryginalne osiągnięcia w zakresie 

opracowania i wdrożenia technologii nietoksycznych środków smarowych 

i metalożywicznych kompozytów regeneracyjnych. Radom, 1997. 

 Nagroda Indywidualna Dyrektora Instytutu Technologii Eksploatacji za osiągnięcia 

naukowo-badawcze w szczególności za obronę pracy doktorskiej „Kompozyty 

metalożywiczne jako tribologiczne regeneracyjne warstwy wierzchnie łożysk 

ślizgowych” - Radom, 1995. 
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Podsumowanie działalności naukowo-badawczej 

Szczegółowe zestawienie dorobku naukowo-badawczego zamieściłam w tabeli 1, która 

zawiera publikacje w czasopismach zagranicznych i krajowych z wyszczególnieniem wartości 

współczynnika oddziaływania i liczby punktów oraz opublikowane prace badawcze wraz 

z podziałem na grupy.  
 

Tabela 1. Zestawienie dorobku naukowo-badawczego habilitanta  

Lp. Wyszczególnienie Przed uzyskaniem Po uzyskaniu  Razem 

stopnia doktora 

 Publikacje w czasopismach zagranicznych i krajowych, monografie 
 

 1. Publikacje w czasopismach z listy JCR - 12 12 

2. Publikacje w czasopismach spoza listy JCR 9 61 70 

3. Publikacje w czasopismach krajowych 

innych niż znajdujące się w bazach - 

materiały konferencyjne  

 

4 

 

31 

 

35 

4. Monografia - 1 1 

5. Rozdziały w monografiach 2 7 9 

 Łącznie publikacje i monografia 15 112 127 
 

    

6. Sumaryczna liczba punktów wg kryterium 

MNiSW 

 

715 

7. Całkowity IF publikacji naukowych - 8,025 8,025 

8. Indeks Hirsha wg bazy WoS 4 
  

 Opracowania zbiorowe, katalogi  zbiorów, dokumentacja prac badawczych 

9. Raporty projektów badawczych 2 36 38 

 Udzielone patenty i zgłoszenia 

10. Patenty 

Zgłoszenia patentowe 
- 

- 
15 

3 

15 

  3 

     
 Ogółem - 18 18 

 Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich 

projektach 

11. Kierownik 

Wykonawca 

1 

2 

19 

16 

20 

18 

 Ogółem 3 35 38 
 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową 
 

12 

 

nagrody indywidualne  

nagrody zespołowe 
- 
- 

3 

11 

3 

11 

 Ogółem - 14 14 

 

 

 Wygłoszone referaty na konferencjach tematycznych 

13. konferencje krajowe 

konferencje międzynarodowe 

3 

- 

25 

8 

28 

8 

 Ogółem  3 33 36 

 

 


