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1. Imię i nazwisko 
 
dr inż. Krzysztof Górski 
rok urodzenia: 1973 r. 

 
Dane kontaktowe: 
 

e-mail: krzysztof.gorski@uthrad.pl 
tel. 48 361 76 59 

  

mailto:krzysztof.gorski@uthrad.pl
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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca  
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

1993 - technik mechanik,  
Technikum Mechaniczne w Kozienicach, 

1998 - magister inżynier,  
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego,  
Wydział Mechaniczny,  
studia ukooczone na kierunku „mechanika i budowa maszyn”  
z wynikiem bardzo dobrym,  
 
Tytuł pracy magisterskiej: 
“Ocena wpływu wybranego parametru regulacyjnego na poziom hałasu 
silnika o ZS AD3.152 zasilanego paliwami roślinnymi” 

promotor:  
prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko, prof. zw. UTH-Radom 

2004 - doktor inżynier,  
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego,  
Wydział Mechaniczny,  
 
Tytuł rozprawy doktorskiej:  
„Ocena podstawowych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie 
samoczynnym w nieustalonych warunkach jego pracy”  
 
promotor:  

prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko, prof. zw. UTH-Radom 
recenzenci:  

prof. dr inż. Andrzej Niewczas, prof. zw. Politechniki Lubelskiej, 
dr hab. inż. Józef Nita, prof. ndzw. UTH-Radom. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
 

Od 1999 roku zatrudniony w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów, Instytut 
Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznym im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu: 
 

 w okresie 1999 – 2004 na stanowisku asystenta, 

 od 2004 na stanowisku adiunkta. 

 
 
Adres aktualnego miejsca zatrudnienia: 
 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny in. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn 
ul. Chrobrego 45 
26-600 Radom 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 
Moim osiągnięciem naukowym w rozumieniu Ustawy o stopniach naukowych i tytu-

le naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. z później-
szymi zmianami, art. 16 pkt 2, jest jednotematyczny cykl publikacji pod tytułem: 

 
„Studium silnika o zapłonie samoczynnym  

zasilanego mieszaninami oleju napędowego z eterem  
etylo-tert butylowym”. 

 
Uzasadnienie: 

Zastosowanie eteru etylo-tert butylowego (EETB lub ETBE – ang. Ethyl tert- Butyl Et-
her) do zasilania silników o zapłonie samoczynnym jest stosunkowo nowym zagadnie-
niem, które nie zostało dotychczas w pełni rozpoznane. Wykorzystując bazę danych Web 
of Science sprawdzono liczbę dostępnych publikacji z tego obszaru. Według stanu na 
dzieo 15.02.2014 r., w renomowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym, zareje-
strowano jedynie 5 publikacji, które dotyczą wybranych aspektów użycia EETB jako paliwa 
do silników o zapłonie samoczynnym. Są to następujące pozycje: 

1. de Menezes, EW; da Silva, R; Cataluna, R; et al.: Effect of ethers and eth-
er/ethanol additives on the physicochemical properties of diesel fuel and on 
engine tests. FUEL 2006, Vol. 85, pp. 815-822. 

2. Li, Tie; Suzuki, Masaru; Ogawa, Hideyuki: Effects of ethyl tert-butyl ether addi-
tion to diesel fuel on characteristics of combustion and exhaust emissions of di-
esel engines. FUEL 2009, Vol. 88, pp. 2017-2024.  

3. Choi, Seung-Hun; Oh, Young-Taig: Analysis Of Oxygenated Component (Butyl 
Ether) and EGR Effect on a Diesel Engine. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOD-
ERN PHYSICS B 2010. Vol. 24, pp. 2844-2849. 

4. Yee, Kian Fei; Mohamed, Abdul Rahman; Tan, Soon Huat: A review on the evo-
lution of ethyl tert-butyl ether (ETBE) and its future prospects. RENEWABLE & 
SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 2013. Vol. 22, pp. 604-620. 

5. Górski K. ; Asok K. Sen; Lotko W. ; Swat M.: Effects of ethyl-tert-butyl ether ad-
dition on the physicochemical properties of diesel oil and particulate matter 
and smoke emissions from diesel engines. FUEL 2012. Vol. 103, pp. 1138–1143.  

Dla porównania ilośd publikacji z zakresu użycia etanolu lub olejów roślinnych do za-
silania silników o zapłonie samoczynnym zawiera po kilkaset pozycji. 

Wskazane 5 artykułów naukowych (jedna pozycja mojego autorstwa) dostarcza 
podstawowej wiedzy z zakresu wykorzystania EETB do zasilania silników o zapłonie samo-
czynnym. Ta podstawowa wiedza została przeze mnie wyraźnie poszerzona w 4 kolejnych 
publikacjach, które składają się na moje osiągnięcie naukowe.   

http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=WOS&colName=WOS&SID=V2WXVJJtPtzMe6AK6ZB&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000282197000103
http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=WOS&colName=WOS&SID=V2WXVJJtPtzMe6AK6ZB&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000282197000103
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b) Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 
 
Na jednotematyczny cykl publikacji tworzących osiągnięcie naukowe habilitanta 

składają się następujące prace: 
 

 

1. Lotko W. Górski K., Longwic R.:  

Monografia pt.: 

Nieustalone stany pracy silnika wy-
sokoprężnego zasilanego olejem 
napędowym z eterem etylo tert bu-
tylowym.  

Wydawnictwo Komunikacji i Łączno-
ści, Warszawa 2010. 

Opracowałem rozdziały nr:  

3 (str. 27 – 36) 
4 (str. 37 – 52) 
5 (str. 53 – 76) 
oraz pkt 6.3 (str. 124 – 176) 

Szacunkowy udział w publikacji: 45% 

 
 

 

2. Górski K., Asok K. Sen:  

 

Impact of Ethyl-Tert-Butyl Ether 
(ETBE) Addition to Diesel Oil on En-
gine Knock. Rozdział w monografii 
pt. Diesel Fuels: Characteristics, Per-
formances and Environmental Im-
pacts. Praca pod redakcją Cristobal 
Silva and Agustin Rivera.  

Nova Science Publishers USA, 2013,  
pp. 169-181 
 
Opracowałem rozdział nr 7 

Szacunkowy udział: 60% 
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3. Górski K., Asok K. Sen, Lotko W., 

Swat M.:  
 

Effects of ethyl-tert-butyl ether addition 
on the physicochemical properties of di-
esel oil and particulate matter and 
smoke emissions from diesel engines.  

FUEL. Vol. 103/2013, pp. 1138–1143.  
Elsevier 2012. 

 

Szacunkowy udział w publikacji: 50% 

 

 
4. Lotko W. Górski K.:  

Monografia pt.: 

Zasilanie silnika wysokoprężnego mie-
szaninami ON i EETB.  

Wydawnictwo Naukowo Techniczne. War-
szawa 2011. 

Opracowałem rozdziały: 

2 (str. 24 – 108), 
5 (str. 147 – 171), 
6 (str. 172 – 196) 
8 (str. 214 – 235). 
 

Szacunkowy udział w publikacji: 60% 
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Wśród wymienionych pozycji na szczególną uwagę zasługuje monografia pt. „Zasila-
nie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB”. Za współautorstwo tej monografii  
w dniu 19 grudnia 2012 roku uzyskałem nagrodę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Dyplom potwierdzający uzyskanie nagrody przedstawiono w załączniku 4.  Przyznana na-
groda ma charakter zespołowy. Nagrodę otrzymał także prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko, 
prof. zw. Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu. Udział poszczególnych autorów w nagrodzie wynosi po 50%. 

Do realizacji prac dotyczących badao nad zastosowaniem EETB do zasilania silnika  
o zapłonie samoczynnym udało mi się ponadto zaangażowad międzynarodowy zespół na-
ukowców w składzie: 

1.  prof. Wincenty Lotko - UTH Radom 

2.  prof. Asok K. Sen - Indiana University 

3.  dr hab. inż. Rafał Longwic - Politechnika Lubelska 

4.  dr hab. inż. Grzegorz Litak  - Politechnika Lubelska 

5.  dr inż. Ruslans Šmigins - Latvia University of Agriculture 

6.  dr inż. Marcin Przedlacki - Politechnika Warszawska 

7.  dr inż. Marek Swat - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 

Doświadczenie badawcze ww. osób, ich wsparcie organizacyjne i merytoryczne po-
zwoliło mi zrealizowad szeroki zakres badao, których wyniki opublikowano w pracach  
b.1-5. Wszystkie te publikacje mają charakter współautorski. Jednak chciałbym podkreślid, 
że jestem pomysłodawcą realizacji badao, które doprowadziły do przygotowania wskaza-
nych prac naukowych (b.1-5). 

  

 
5. Górski K., Šmigins R.: 

 

Impact of ETBE Fraction in Diesel Oil on 
Combustion Process and Smoke Emission 
 
Proceedings of 20th European Biomass 
Conference and Exhibition. Milan, 18-22 
June 2012. pp. 1937 – 1943. 
 

Szacunkowy udział w publikacji: 75% 
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c) Charakterystyka celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników 
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 
Badania, które pozwoliły przygotowad prace b.1-5, prowadzono w celu określenia 

przydatności eteru etylo-tert butylowego (EETB) w mieszaninie z olejem napędowym (ON) 
do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Starano się również uzasadnid zmianę reali-
zacji zachodzących w nim procesów roboczych pod wpływem ON do którego dodano EETB  
w objętości 10, 20, 30 i 40%. 

W ramach tak określonego celu wykonałem ocenę wpływu dodatku EETB do ON na 
zmianę wybranych parametrów fizykochemicznych takich jak:  

 lepkośd kinematyczna,  

 gęstośd,  

 napięcie powierzchniowe,  

 liczba cetanowa,  

 smarnośd,  

 wartośd opałowa, 

 oddziaływanie korozyjne.  

Ponadto zrealizowałem badania mieszalności EETB z ON oraz przeprowadziłem ana-
lizę literaturową w zakresie kompatybilności EETB z materiałami stosowanymi w układzie 
paliwowym silnika oraz ocenę biodegradacji tego eteru i jego oddziaływania na organizmy 
żywe. 

Wykonałem również niezbędne badania, a następnie przeprowadziłem analizę uzy-
skanych wyników w zakresie określenia wpływu dodatku EETB do ON na: 

 emisję cząstek stałych (PM), 

 stężenie w spalinach następujących składników: CO, CO2, HC, NOx, 

 emisję natężenia dźwięku, 

 zjawisko stuku silnika, 

 efektywnośd jego pracy, 

 zmianę mocy i momentu obrotowego,  

 zmianę parametrów opisujących realizację wtrysku paliwa, 

 zmianę parametrów procesu spalania paliwa, 

 dynamikę procesu przyspieszania wału korbowego. 
Warto podkreślid, że zrealizowanie tak szerokiego zakresu prac wymagało również 

przygotowania:  

 oprogramowania umożliwiającego rejestracje parametrów szybkozmiennych 
silnika w zależności od zmian położenia wału korbowego oraz czasu, 

 algorytmów przetwarzania zarejestrowanych sygnałów, 

 algorytmów umożliwiających obliczanie wartości analizowanych parame-
trów. 

Wszystkie te zadania wykonałem samodzielnie. Do tego celu było niezbędne wyko-
rzystanie następujących programów: TestPoint oraz MathCad z rozszerzonym pakietem 
Wavelets Extension Pack. Zastosowanie pakietu do analizy falkowej pozwoliło mi m.in. 
usuwad zakłócenia z zarejestrowanych sygnałów. Ponadto, stosując dyskretną transfor-
matę falkową przygotowałem niezbędne arkusze kalkulacyjne, które pozwoliły mi prze-
prowadzid analizę zjawiska stuku w badanym silniku zasilanym mieszaninami EETB-ON.   
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Na podstawie uzyskanych przeze mnie wyników mogę stwierdzid, że EETB łatwo 
miesza się z olejem napędowym tworząc jednofazową ciecz. Nie ulega ona rozwarstwie-
niu pod wpływem zmian temperatury lub obecności wody w paliwie. W swoich badaniach 
stwierdziłem, że EETB dodany do ON znacząco obniża wartośd liczby cetanowej (LC) i lep-
kości kinematycznej. Ponadto nieznacznemu obniżeniu ulega gęstośd, napięcie po-
wierzchniowe i wartośd opałowa. Zmiany własności fizykochemicznych badanych miesza-
nin maja wpływ na realizację procesów roboczych silnika. Szczegóły tych badao i uzyska-
nych wyników zostały szczegółowo opisane w publikacjach b.1-5. Widoczny jest m.in. 
wpływ mniejszej lepkości EETB w stosunku do ON na obniżenie nadciśnienia wtrysku mie-
szanin EETB-ON do komory spalania. Wpływa to na zmniejszenie prędkości ruchu iglicy.  
W takich warunkach maksymalny wznios iglicy jest także mniejszy. Zauważyłem, że EETB 
jedynie w niewielkim stopniu pogarsza smarnośd paliwa i nie intensyfikuje on procesów 
korozyjnych na płytkach miedzi. Dostępne informacje producentów popularnych materia-
łów (np. Viton firmy DuPont), stosowanych w układach paliwowych silników wskazują, że 
są one odporne na działanie EETB. Na podstawie wykonanej analizy literaturowej, w za-
kresie oddziaływania EETB na środowisko naturalne stwierdziłem, że biodegradacja EETB 
zachodzi nieco szybciej w stosunku do eteru metylo-tert butylowego (EMTB), który  
w przeszłości stosowano jako dodatek zawierający tlen do benzyn silnikowych Obydwa te 
etery nie są klasyfikowane jako substancje kancerogenne. Jednak długotrwała ekspozycja 
na ich stężone opary jest szkodliwa i może doprowadzid nawet do śmierci.  

Bazując na wynikach moich badao zaobserwowano, że nawet niewielki dodatek 
EETB do ON znacząco zmniejsza emisję cząstek stałych z silnika, a ponadto zmniejsza za-
czernienie spalin. Można to tłumaczyd obecnością tlenu w cząsteczce EETB, jego większą 
wartością masowego wskaźnika H/C (wodór/węgiel) w stosunku do ON oraz brakiem wią-
zao podwójnych, co sprzyja poprawie jakości spalania. Również stężenia CO i HC w gazach 
spalinowych są stosunkowo niewielkie dla szerokiego zakresu warunków pracy badanego 
silnika. Zaobserwowano, że wzrost jego obciążenia oraz przyspieszony wtrysk paliwa wy-
raźnie zwiększają stężenie NOx w spalinach niezależnie od zawartości EETB w mieszaninie 
z ON.    

Mniejsza w stosunku do ON liczba cetanowa mieszanin EETB-ON powoduje wydłu-
żenie okresu opóźnienia samozapłonu paliwa. W konsekwencji zaobserwowano większe 
przyrosty ciśnienia w komorze spalania silnika, z równoczesnym zwiększeniem emisji na-
tężenia dźwięku. Ponadto, w celu scharakteryzowania wpływu mieszanin EETB-ON na 
zjawisko stuku w silniku o zapłonie samoczynnym wykorzystałem dyskretną transformatę 
falkową dla analizy sygnału ciśnienia zarejestrowanego w cylindrze. Wyniki tych badao 
pokazały że dodawanie EETB do oleju napędowego powoduje wzrost energii stuku. Rów-
nież z tego powodu silnik o zapłonie samoczynnym zasilany mieszaninami EETB-ON może 
byd źródłem większej emisji natężenia dźwięku .  

 Jak już wspomniano, EETB w mieszaninie z ON powoduje wydłużenie okresu opóź-
nienia samozapłonu paliwa. Następnie zaczyna się ono gwałtownie spalad czemu towarzy-
szą większe przyrosty ciśnienia w komorze spalania. Dla odpowiednich regulacji kąta wy-
przedzenia wtrysku paliwa te przyrosty mogą wystąpid tuż przed GMP (tzw. górne martwe 
położenie tłoka). Towarzyszy temu poprawa efektywności pracy silnika, ale kosztem więk-
szego obciążenia jego układu korbowo-tłokowego oraz większej emisji akustycznej. 
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Podsumowując uzyskane rezultaty moich prac stwierdzam, że możliwe jest zasto-
sowanie niewielkiej ilości EETB (do 10% objętościowo) w mieszaninie z ON do zasilania 
silników o zapłonie samoczynnym. Jednak może to wymagad zastosowania dodatków 
zwiększających liczbę cetanową aby przyspieszyd zapłon mieszaniny EETB-ON. Ponadto 
powinny byd zastosowane dodatki poprawiające smarnośd mieszanin EETB-ON, aby była 
ona porównywalna z olejem napędowym. Również zasady transportu takich mieszanin 
oraz układy paliwowe silników musiałyby spełniad podobne wymagania do tych, które 
obowiązują dla benzyny. Warto zauważyd, że temperatura zapłonu EETB wynosi -19 ºC.  
Z tego powodu zasady bezpieczeostwa w zakresie stosowania mieszanin EETB-ON powin-
ny byd porównywalne do tych, które obowiązują dla łatwopalnych cieczy. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięd naukowo – badawczych 
 

Działalnośd naukowo – badawcza  
w okresie przed uzyskaniem stopnia doktora 

 
W okresie przed obroną pracy doktorskiej tj. do 1 kwietnia 2004 roku realizowałem 

badania naukowe pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Wincentego Lotko. Badania były 
ukierunkowane przede wszystkim na ocenę własności paliw tzw. reformułowanych  
i pochodzących z olejów roślinnych. Starano się również określid wpływ tych paliw i ich 
mieszanin na realizację wybranych procesów roboczych w silniku o zapłonie samoczyn-
nym. Wyniki tych badao były publikowane przede wszystkim w czasopismach i monogra-
fiach  
o zasięgu krajowym oraz materiałach następujących konferencji: 

 KONES, 

 KONMOT, 

 TransComp, 

 Konsspal, 

 Explo – Diesel & Gas Turbine, 

 Pojazd a Środowisko, 

 Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej. 

Szczegółowy wykaz 25 publikacji przedstawiono w załączniku nr 5. 

W dniu 1 kwietnia 2014 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej 
uzyskałem stopieo naukowy doktora w specjalności „mechanika i budowa maszyn”. Te-
matem mojej rozprawy doktorskiej była „Ocena podstawowych parametrów procesu spa-
lania w silniku o zapłonie samoczynnym w nieustalonych warunkach jego pracy”.  

W rozprawie doktorskiej starano się ocenid wpływ paliw tzw. reformułowanych (ole-
ju napędowego miejskiego, oleju napędowego w odmianie zimowej i letniej) na zmianę 
realizacji procesów roboczych silnika o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano w wa-
runkach nieustalonych tj. wykorzystując metodę przyspieszania wału korbowego silnika 
nieobciążonego zewnętrznym momentem oporowym. 

Po obronie doktoratu moja działalnośd naukowa została ukierunkowana na realiza-
cję nowych prac badawczych, a szczególnie w zakresie zastosowania wybranych alkoholi  
i eterów do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym.   
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Działalnośd naukowo – badawcza  
w okresie po uzyskaniu stopnia doktora 

 

Na mój dorobek naukowy, który zgromadziłem po uzyskaniu stopnia doktora składa-

ją się następujące prace: 

 6 monografii (2 jako autor (rys. 5.1), 4 jako współautor), 

 4 artykuły naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się bazie Jour-

nal Citation Reports (JCR),  

 29 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych 

lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie JCR, 

 7 referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych, 

 3 podręczniki akademickie, 

 4 projekty badawcze (3 jako kierownik, 1 główny wykonawca). 

 
a) 

 

 
b) 

 

Rys. 5.1. Okładki monografii:  

a) Górski K.: Wybrane aspekty diagnostyki pokładowej pojazdów samochodowych.  

Monografia nr 102. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2007.  

b) Górski K.: Ocena podstawowych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie sa-

moczynnym pracującym w stanach nieustalonych. Monografia nr 74. Wydawnictwo Poli-

techniki Radomskiej, Radom, 2005. 

Zestawienie wymienionych publikacji, które przygotowywałem po doktoracie przed-
stawiono w załączniku nr 2 – dokument przygotowany zgodnie ze wzorem CK. 

Podsumowanie punktowe mojego dorobku naukowego uzyskanego po doktoracie 
opracowano na podstawie zasad przedstawionych w: 
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1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym. 

2. ROZPORZNDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 
października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na działalnośd statutowa. 

3. ROZPORZNDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 24 lipca 
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków finansowych na działalnośd statutowa.  

Szczegółowe zestawienie informacji o publikacjach, które składają się na dorobek 

naukowy habilitanta, uzyskany po uzyskaniu stopnia doktora pokazano w Tab. 5.1. 

Tabela . 5.1. Zestawienie dorobku naukowego dr inż. Krzysztofa Górskiego (prace po doktoracie) 

L.p. Rodzaj publikacji Liczba publikacji Liczba punktów 

1. Publikacje w czasopismach posiadających IF  4 95 

2. Publikacje w czasopismach nie posiadających IF 29 92 

3. Monografie lub rozdziały w monografiach 6 42 

4. Podręczniki akademickie 3 29 

Razem:  258 pkt 

 

Wykorzystując bazę danych Web of Science sprawdzono, że 4 prace opublikowane w cza-
sopismach posiadających IF były cytowane 42 razy. Łączny IF czasopism, w których opubli-
kowano te prace wynosi 8,564, a indeks Hirscha odpowiada 2 jednostkom. 

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora kierowałem lub byłem wykonawcą nastę-
pujących prac: 

a) Kierownik i główny wykonawca pracy własnej nr 2169/24/B, pt. Ocena własności 
dynamicznych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego biopaliwami. Zlecenie 
Politechniki Radomskiej w latach 2004-2005. 

b) Kierownik i główny wykonawca pracy własnej nr 2383/24/B, pt. Ocena wybranych 
parametrów procesu wtrysku i spalania w silniku AD3.152 zasilanego paliwami 
EMKOR. Zlecenie Politechniki Radomskiej w latach 2006-2007. 

c) Kierownik i główny wykonawca pracy własnej nr 2629/24/B, pt. Ocena możliwości 
wykorzystania mieszaniny oleju napędowego z alkoholami do zasilania silników  
o zapłonie samoczynnym. Zlecenie Politechniki Radomskiej w latach 2008-2009. 

d) Główny wykonawca projektu badawczego własnego Nr NN509 074837 realizowa-
nego na podstawie umowy nr 0748/B/T02/2009/37, zawartej pomiędzy Ministrem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechniką Radomską. Tytuł grantu: Badania 
procesów wtrysku i spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym miesza-
ninami oleju napędowego i eteru etylo-tert-butylowego. Okres realizacji: 2009-
2011. 
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Od 2010 roku w ramach mojej aktywności naukowej wykonałem 10 recenzji publi-
kacji dla zagranicznych wydawnictw m.in.: 

 Elsevier  
(czasopisma: FUEL, Biomass & Bioenergy),  

 Scientific Research Publishing Inc.  
(czasopismo: Smart Grid and Renewable Energy), 

 Institute of Research and Development of Walailak University  
(czasopismo: Walailak Journal of Science and Technology), 

 Science Publishing Group  
(czasopismo: International Journal of Renewable and Sustainable Energy),  

 American V-King Scientific Publishing LTD  
(czasopismo: International Journal of Mechanic Systems Engineering).  

Jestem również członkiem zespołów redakcyjnych czasopism: 

 Engineering, od 2010 r. 
(http://www.scirp.org/journal/eng/), 

 Walailak Journal of Science and Technology, od 2011 r. 
(http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/about/editorialTeam), 

 Engineering Management, od 2012 r. 
(http://www.vkingpub.com/em/editorialBoard.aspx), 

 International Journal of Renewable & Sustainable Energy, od 2012 r. 
(www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=169) 

 Scientific Journal of Mechanic Engineering, od 2013 roku 
(http://www.sj-me.org/editorialBoard.aspx), 

 Science Road Journal, od 2013 roku 
(http://newcpress.com/index.php/srj-editorial-board). 

 
Niezbędne potwierdzenia udziału w zespołach redakcyjnych ww. czasopism są do-

stępne pod wskazanymi adresami internetowymi oraz za pomocą certyfikatów, które po-
kazano w załączniku nr 4. 

Po doktoracie, za moją działalnośd na rzecz nauki otrzymałem trzy nagrody JM Rek-
tora Politechniki Radomskiej tj.: 

1. nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Politechniki Radomskiej za monografię 
pt. „Ocena podstawowych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie 
samoczynnym pracującym w stanach nieustalonych”. Radom 2005, 

2. nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Politechniki Radomskiej za cykl publika-
cji z zakresu badao procesów dynamicznych i diagnostyki silnika spalinowego. 
Radom 2006, 

3. nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Politechniki Radomskiej za osiągnięcia 
naukowe. Radom 2008. 

 
Kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie nagród pokazano w załączniku nr 4. 

 


