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1. Stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy, rada naukowa, która przeprowadziła 

przewód, data jego zakończenia, dziedzina, dyscyplina): 

 Symulacyjne i eksperymentalne badania pneumatycznych układów hamulcowych pojazdów 

rolniczych, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w Białymstoku, 28 

czerwca 2013 r., nauki techniczne, budowa i eksploatacja maszyn. 

2. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności (zgodnie z dorobkiem naukowym): 

nauki techniczne:  

 budowa i eksploatacja maszyn:  
- pojazdy samochodowe; 

- maszyny i urządzenia rolnicze; 

- pneumatyka. 

3. Główne tematy prac naukowych: 

 konstruowanie i obliczanie układów hamulcowych i ich podzespołów; 

 dynamika hamowania pojazdów; 

 modelowanie i symulacja procesów przejściowych w pneumatycznych układach hamulcowych 

pojazdów samochodowych i rolniczych;  

 badanie właściwości przepływowych elementów pneumatycznych;  

 diagnostyka układów hamulcowych pojazdów rolniczych w zakresie badań kwalifikacyjnych i 

homologacyjnych; 

 modelowanie i analiza procesów zagęszczania ośrodków sypkich. 

4. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: 

 asystent na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (w latach 1986 – 1996); 

 adiunkt na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (w latach 1996 – 2014); 

 profesor nzw. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (od 2014 r.), 

 kierownik Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn 

5. Członkostwo w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych): 

 członek Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego (od 2008 r.), 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podlaskiego Oddziału PTA (w latach 2008-2012), członek 

zarządu Podlaskiego Oddziału PTA (od 2012 r.). 

6. Nagrody i odznaczenia, staże naukowe: 

 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2012 r.); 

 Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Białostockiej w 2013 r.; nagrody zespołowe w 

latach: 1996, 2005, 2010 i 2012r. 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014 r.). 

7. Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej: 

 opiekun naukowy 4 doktorantów na Wydziale Mechanicznym PB;  

 recenzje rozpraw doktorskich – 2; 

 sekretarz Komisji Habilitacyjnej – 1. 

8. Organizacja konferencji, redakcja czasopism, recenzje: 
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 członkostwo Komitetów Naukowych i Programowych konferencji: 

 XVIII, XIX, XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa PNEUMA (Hołny Mejera 2012, 

2013, 2015); 

 XI, XII, XIII Międzynarodowa Konferencja Hamulcowa i Bezpieczeństwa (Uniejów 2013, 

Rydzyna 2015, Łódź 2017); 

 członek Komitetu Organizacyjnego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PNEUMA 

(Hołny Mejera 2010); 

 wiceprzewodniczący Rady Technicznej Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Usług 

Technicznych PB w latach 2007-2008; 

 udział w organizacji FORUM MOTORYZACJI na Wydziale Mechanicznym Politechniki 

Białostockiej w latach 2002-2012; 

 recenzowanie monografii: 4; 

 recenzowanie prac w pismach m.in.: Hydraulika i Pneumatyka, Pneumatyka,  Teka Komisji 

Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, The Archive of Mechanical Engineering, Metrology and 

Measurement Systems, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 

International Journal of Hydrogen Energy, Maintenance and Reliability. 

9. Projekty badawcze: 

 kierownik pracy badawczo-rozwojowej projektu POKL Transfer Technologii do Przemysłu: 

Zintegrowany system diagnozowania maszyn i przyczep rolniczych na linii produkcyjnej” (2013) 

realizowanej w Politechnice Białostockiej; 

 kierownik 3 projektów badawczych „własnych” oraz 1 pracy statutowej. 

10. Publikacje (w sumie 74): 

 monografie opublikowane przez ośrodki uczelniane – 1; 

 podręczniki i skrypty – 2; 

 rozdziały w monografiach opublikowanych przez ośrodki uczelniane – 3; 

 artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej – 9 (Trans. ASME J. Fluids Eng., Proc. Instit. 

Mech. Eng. P. D: J. Automob. Eng., Maintenance and Reliability, Int. J. Heavy Veh. Syst., 

Measurement, Math. Comput. Modell. Dyn. Syst., Fiz.-Chim. Mech. Mater. = Mater. Sci,); 

 artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym – 24; 

 publikowane referaty na konferencjach międzynarodowych – 13; 

 publikowane referaty na konferencjach krajowych – 15; 

 patenty i wzory użytkowe – 7; 

11. Ważniejsze prace (maks. 10 pozycji): 

1. Miatluk M., Kamiński Z. (2005), Układy hamulcowe pojazdów. Obliczenia, Wydawnictwo 

Politechniki Białostockiej, Białystok,  

2. Kamiński Z. (2012), Symulacyjne i eksperymentalne badania pneumatycznych układów 

hamulcowych pojazdów rolniczych, Rozprawy Naukowe Nr 228, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Białostockiej, Białystok, 

3. Kamiński Z. (2011), Mathematical modeling of pneumatic pipes in a simulation of  

heterogeneous engineering systems, Trans. ASME, J. Fluids Eng., Vol. 133 (12),  121401(1-

7), 

4. Kamiński Z. (2012), Mathematical modelling of the pneumatic relay emergency valve for 

dual-line agricultural trailer braking systems, Proc. Instit. Mech. Eng. Part D: J. Automob. 

Eng., Vol. 226 (5), 603-612, 

5. Kamiński Z., Czaban J. (2012), Diagnosing of the agricultural tractor braking system within 

approval tests, Eksploat. i Niezawodn. - Maint. Reliab., Vol. 14 (4),  319–326, 

6. Kamiński Z. (2013), Experimental and numerical studies of the mechanical subsystem for 

simulation of agricultural trailer air braking systems, Int. J. Heavy Veh. Syst., Vol. 20 (4), 289-

311. 
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7. Kamiński Z. (2014) Mathematical Modelling of the Trailer Brake Control Valve for 

Simulation of the Air Brake System of Farm Tractors Equipped with Hydraulically Actuated 

Brakes, Eksploat. i Niezawodn. - Maint. Reliab., Vol. 16 (4), 637-643, 

8. Kamiński Z., Kulikowski K. (2015) Determination of the functional and service characteristics 

of the pneumatic system of an agricultural tractor  with mechanical brakes using simulation 

methods, Eksploat. i Niezawodn. - Maint. Reliab., Vol. 17 (3), 355–364, 

9. Kamiński Z.: (2017) A simplified lumped parameter model for pneumatic tubes, Math. 

Comput. Modell. Dyn. Syst., Vol.23 (5), s. 523-535, 

10. Kamiński Z., Kulikowski K. (2017) Measurement and evaluation of the quality of static 

characteristics of brake valves for agricultural trailers, Measurement, Volume 106 (8), s. 173–

178. 

 

12. Ważniejszy dorobek dydaktyczny (maks. 5 pozycji): 

1. udział w organizacji nowego kierunku studiów technika rolnicza i leśna na Wydziale 

Mechanicznym PB (utworzonego w 2008r.); 

2. współautorstwo skryptu: Laboratorium pojazdów. Analiza funkcjonalna i zagadnienia ruchu,  

Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, ISBN 978-83-62582-09-9; 

3. udział w organizacji specjalności: pojazdy samochodowe na dziennych i zaocznych studiach 

magisterskich na kierunku: mechanika i budowa maszyn (utworzonej w 1999 r.);  

4. autorskie plany studiów specjalności: 

 - konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów na kierunku mechanika i budowa maszyn na 

Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w 2003 i 2004 r. oraz ich modernizacja w 

2013 r.; 

-  diagnostyka pojazdów samochodowych na kierunku mechanika i budowa maszyn na 

Zamiejscowym Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w Suwałkach w 2007 r.; 

- członek komisji ds. przygotowania planu studiów kierunku Mechatronic Systems and 

Materials w języku angielskim prowadzonego na Wydziale Mechanicznym 

5. promotorstwo prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich: około 180. 

13. Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce (maks. 10 pozycji): 

1. Opracowanie programu komputerowego do diagnozowania instalacji elektrycznej przyczep za 

pomocą przyrządu AMX700 do kontroli złącza elektrycznego pojazdu (2005). Raport. 

Wykonana dla firmy Pronar Sp. z o.o. w Narwi; 

2. Opracowanie systemu pomiarowo-diagnostycznego dla układów hamulcowych przyczep 

rolniczych, w tym opracowanie koncepcji stanowiska i programu komputerowego (2005). 

Raport. Wykonana dla firmy Pronar Sp. z o.o. w Narwi; 

3. Opracowanie systemu pomiarowo-diagnostycznego dla ładowaczy czołowych na linii 

produkcyjnej, w tym opracowanie metodyki badań i komputerowego systemu pomiarowego 

(2007). Raport. Wykonana dla firmy Pronar Sp. z o.o. w Narwi; 

4. Opracowanie systemu pomiarowo-diagnostycznego do badań hamulców pneumatycznych w 

przyczepach samochodowych i rolniczych, w tym: opracowanie metodyki badań, koncepcji 

symulatora i systemu pomiarowego (2009). Raport. Wykonana dla firmy Pronar Sp. z o.o. w 

Narwi; 

5. Praca badawczo-rozwojowa pt. „Zintegrowany system diagnozowania maszyn i przyczep 

rolniczych na linii produkcyjnej” realizowana w ramach projektu TRANSFER TECHNOLOGII 

DO PRZEMYSŁU (2013), Raport, nr projektu WND-POKL.08.02.01-20-103/12, nr umowy 

UDA-POKL.08.02.01-20-103/12-00; 

6. Badanie skuteczności hamowania przyczepy rolniczej t755 firmy metal-fach w warunkach 

drogowych i na hamowni (2014). Raport. Wykonana na zlecenie Instytutu Innowacji i 

Technologii Politechniki Białostockiej;  

7. Stworzeniu oprogramowania symulatora do badania złączy elektrycznych przyczep w języku 

rosyjskim (2015). Raport. Wykonano na zlecenie firmy Pronar Sp. z o.o. w Narwi; 
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8. Stworzenie oprogramowania symulatora do badania pneumatycznych układów hamulcowych i 

złączy elektrycznych przyczep (2015). Raport. Wykonano na zlecenie firmy APiN Automatyka 

Przemysłowa i Napędy w Zabłudowie; 

9. Wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego oraz oprogramowania urządzenia do 

sprawdzania skuteczności hamowania przyczep rolniczych w próbie drogowej, wraz z piątym 

kołem (2016). Instrukcja obsługi stanowiska, Instrukcja obsługi programu komputerowego. 

Wykonano na zlecenie Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.; 

10. Wykonanie systemu diagnostycznego do badań homologacyjnych ciągników rolniczych (2016). 

Instrukcja obsługi stanowiska, Instrukcja obsługi programu komputerowego. Wykonano na 

zlecenie  Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.  

 


