
Tematy prac inżynierskich realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych 

w roku akademickim 2022-2023 

 

Kierunek studiów: ……mechanika i budowa maszyn….……… 
Termin zakończenia: 

15 lutego 2023 

Lp. Imię i Nazwisko Promotora Temat pracy dyplomowej 
Ograniczenia w 

wyborze tematu* 

1 2 3 4 

1. 
dr hab. inż. Mirosław 

Bramowicz, prof. UWM 

Ocena wpływu parametrów starzenia na 

strukturę i wybrane właściwości stali 

X2CoNiMoTi15-13-10 

 

2. 
dr hab. inż. Mirosław 

Bramowicz, prof. UWM 

Projekt i budowa stanowiska do badań 

efektu pamięci kształtu 
 

3. dr inż. Adam Frączyk 

Opracowanie procesu technologicznego 

obróbki na frezarkę CNC przy 

wykorzystaniu programowania 

dialogowego 

REZERWACJA 

4. dr inż. Adam Frączyk 

Opracowanie procesu technologicznego 

obróbki na centrum tokarskie przy 

wykorzystaniu oprogramowania ShopTurn 

 

5. Dr inż. Adam Frączyk 

Opracowanie procesu technologicznego 

obróbki części na frezarce CNC  przy 

wykorzystaniu programowania 

dialogowego w układzie sterowania 

SINUMERIK 840D 

 

6. dr inż. Krzysztof Kuś 
Dobór materiałów na produkty z branży 

AGD 
REZERWACJA 

7. dr inż. Krzysztof Kuś 

Kształtowanie mikrostruktury i właściwości 

mechanicznych stali węglowych 

konstrukcyjnych w procesie obróbki 

cieplnej 

 

8. dr inż. Krzysztof Kuś 

Kształtowanie mikrostruktury i właściwości 

mechanicznych stali stopowej 40H 

(1.7035) w procesie obróbki cieplnej 

 

9. dr inż. Andrzej Lempaszek 
Tłumienie drgań przy użyciu cieczy 

reologicznych 
 

10. dr inż. Andrzej Lempaszek 

Perspektywy zastosowania materiałów 

porowatych w mechanice i budowie 

maszyn 

 

11. 
prof. dr hab. inż. Tomasz 

Lipiński 

Badania mikrotwardości oraz 

elektrochemiczne złącza spawanego stali 

316L 

 

12. 
prof. dr hab. inż. Tomasz 

Lipiński 

Badania elektrochemiczne stali 316L 

poddanej odkształceniu plastycznemu 
 



13. dr Wojciech Rejmer 

Wpływ zasolenia produktów mlecznych na 

właściwości elektrochemiczne stali 

austenitycznej 

 

14. dr Wojciech Rejmer 

Wpływ środowiska na właściwości 

ochronne hydrofobowych lakierów 

ochronnych 

 

15. 
dr hab. inż. Cezary 

Senderowski, prof. UWM 

Projekt, wytworzenie i badania 

właściwości użytkowej żarowytrzymałej 

powłoki ochronnej natryskiwanej cieplnie 

 

16. 
dr hab. inż. Cezary 

Senderowski, prof. UWM 

Opracowanie dokumentacji i weryfikacja 

doświadczalna procesu regeneracji 

wybranego elementu maszyny z użyciem 

technologii natryskiwania cieplnego 

 

17. dr inż. Jarosław Szuszkiewicz 

Opracowanie sekwencji obróbki detalu z 

wykorzystaniem oprogramowania CAM dla 

obrabiarki CNC typu frezarka 

 

18. dr inż. Jarosław Szuszkiewicz 

Opracowanie sekwencji obróbki detalu z 

wykorzystaniem oprogramowania CAM dla 

obrabiarki CNC typu tokarka 

 

19. 
prof. dr hab. Jerzy 

Napiórkowski 

Wpływ technologii nałożenia napoiny na 

właściwości zużyciowe 
 

20. 
prof. dr hab. Jerzy 

Napiórkowski 

Ocena właściwości zużyciowych w masie 

ściernej kompozytów z włókien węglowych 
 

21. 
dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Projekt monitorowania obiektu 

technicznego z wykorzystaniem koncepcji 

Internetu rzeczy 

 

22. 
dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Modele i charakterystyki tarcia w 

badaniach tribologicznych procesu 

zużywania ściernego 

 

23. 
dr hab. inż. Przemysław 

Drożyner 

Wykorzystanie metody RCM (Reliability 

Centered Maintenance) w systemie 

utrzymania maszyn w przedsiębiorstwie 

 

24. 
dr hab. inż. Przemysław 

Drożyner 

Projekt systemu utrzymania ruchu w 

przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania 

normy ISO 55001:2014 Zarządzania 

Majątkiem (Asset Management) 

 

25. dr inż. Jarosław Gonera 

Analiza zmian parametrów geometrii 

układów zawieszenia i kierowniczego w 

zależności od wielkości i rozkładu 

obciążenia w pojazdach 

 

26. dr inż. Jarosław Gonera 

Analiza wpływu ciśnienia powietrza w 

kołach na ich prędkości obrotowe w 

zależności od rozmiaru i typu opony 

 

27. dr inż. Michał Janulin 

Ocena wpływu modyfikacji jednostki 

sterującej pracą silnika ZS na jego 

parametry funkcjonalne 

REZERWACJA 



28. dr inż. Michał Janulin 

Opracowanie alternatywnych układów 

sterowania  rozrządem silników 

spalinowych 

REZERWACJA 

29. dr inż. Magdalena Lemecha 

Ocena wpływu napawania elementu 

roboczego na zużycie ścierne w warunkach 

eksploatacji 

REZERWACJA 

30. dr inż. Magdalena Lemecha 

Ocena zużycia elementów roboczych 

stosowanych na mieszalniki materiałów 

mineralnych 

 

31. dr inż. Krzysztof Ligier 
Ocena zużycia ściernego połączenia 

spawanego 
 

32. dr inż. Krzysztof Ligier 

Projekt i wykonanie adaptacji tribometru 

T-07 do stosowania próbek o zadanych 

wymiarach 

 

33. dr inż. Paweł Mikołajczak 
Wpływ błędu wyznaczenia kąta fazowego 

na wynik wyważania 
 

34. dr inż. Paweł Mikołajczak 
Identyfikacja wpływu doboru masy próbnej 

na wynik wyważania 
 

35. dr inż. Arkadiusz Rychlik 
Ocena stanu technicznego układów 

napędowych za pomocą drgań względnych 
 

36. dr inż. Arkadiusz Rychlik 

Diagnozowanie stanu technicznego łożysk 

tocznych z wykorzystaniem analizy 

rzędnych 

 

37. dr inż. Piotr Szczyglak Projekt silnika parowego małej mocy  

38. dr hab. inż. Wojciech Sobieski 
Projekt i wykonanie stanowiska do 

pomiarów krętości metodą pęcherzykową 
 

39. dr hab. inż. Wojciech Sobieski 

Projekt stanowiska do badania przepływów 

płynów przez modelowe ośrodki porowate 

wytwarzane technologią addytywną 

 

40. dr inż. Jerzy Domański 

Projekt podnośnika nożycowego do 

załadunku blachy w kręgu do 5T na 

rozwijak do blachy 

REZERWACJA 

41. dr inż. Jerzy Domański 
Projekt walcarki do gumy o napędzie 

hydraulicznym 
REZERWACJA 

42. dr inż. Jerzy Domański 

Modelowe stanowisko testowania 

statycznego jak i dynamicznego dźwigów 

offshore-owych 

 

43. 
dr hab. inż. Andrzej Jaskulski, 

prof. UWM 

Optymalizacja procesu projektowania 

wybranego urządzenia, maszyny lub 

podzespołu 

 

44. dr inż. Paweł Pietkiewicz Projekt konstrukcji magazynu ciepła  

45. dr inż. Waldemar Dudda 
Projekt mobilnego dźwignika do pojazdów 

osobowych o ciężarze do 1500kg. 
 

46. dr inż. Wojciech Miąskowski 
Projekt i budowa sekcji testowej automatu 

szklarskiego IS 
REZERWACJA 



47. dr inż. Wojciech Miąskowski 

Projekt półautomatycznego urządzenia do 

inspekcji i czyszczenia przewodów 

kominowych 

REZERWACJA 

48. dr hab. inż. Maciej Neugebauer 

Opracowanie algorytmu procesu pomiaru 

maszyną CMM dla detali po obróbce 

skrawaniem 

REZERWACJA 

49. 
dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, 

prof. UWM 

Opracowanie koncepcji i budowa 

pneumatycznego separatora do pyłku 

pszczelego 

 

50. dr Ewelina Jachimczyk 
Projekt procesu produkcyjnego wybranej 

maszyny z zastosowaniem notacji UML 
 

51. dr Ewelina Jachimczyk 

Projekt procesu produkcyjnego wybranej 

maszyny z zastosowaniem metody 

modelowania obiektowego 

 

52. dr inż. Konrad Nowak 
Projekt stanowiska do badania oporów 

przenośników taśmowych 
 

53. dr inż. Konrad Nowak 
Projekt stanowiska o do badania 

skuteczności mieszania przepływowego 
 

54. dr inż. Eliza Sitnik Analiza niezawodności linii  produkcyjnej  

55. 
dr hab. inż. Andrzej Anders, 

prof. UWM 

Projekt i wykonanie stanowiska do 

powlekania materiałów ziarnistych 
 

56. 
dr hab. inż. Andrzej Anders, 

prof. UWM 

Projekt i wykonanie stanowiska do 

mieszania materiałów ziarnistych 
 

57. 
dr hab. inż. Andrzej Anders, 

prof. UWM 

Wykonanie projektu i opracowanie metody 

naprawy wybranych części roboczych 

kultywatora  z wykorzystaniem skanowania 

3D 

 

58. 
dr hab. inż. Andrzej Anders, 

prof. UWM 

Wykonanie projektu i opracowanie metody 

naprawy wybranych części roboczych 

siewnika  z wykorzystaniem skanowania 

3D 

 

59. dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak 
Projekt i wykonanie urządzenia do 

pozyskiwania nasion czarnuszki 
 

60. dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak 

Projekt i wykonanie stożkowego sita 

obiegowego o wymiennej powierzchni 

roboczej 

 

61. dr inż. Ewelina Kolankowska 

Modernizacja urządzenia do usuwania 

plew z ziarna orkiszu w oparciu o analizę 

procesu obłuskiwania pszenicy samopszy 

 

62. dr inż. Ewelina Kolankowska 

Modernizacja urządzenia do usuwania 

plew z ziarna orkiszu w oparciu o analizę 

procesu obłuskiwania pszenicy płaskurki 

 

63. Prof. dr hab. inż. Adam Lipiński 
Projekt maszyny do zbioru jabłek 

przemysłowych 
REZERWACJA 



64. dr inż. Stefan Mańkowski 

Modernizacja przewoźnego stanowiska 

pomiarowego opryskiwaczy polowych -

etap I 

 

65. dr inż. Stefan Mańkowski 

Modernizacja przewoźnego stanowiska 

pomiarowego opryskiwaczy polowych -

etap II 

 

66. 
dr hab. inż. Piotr Markowski, 

prof. UWM 

Wykorzystanie systemów rapid prototyping 

do modelowania części maszyn rolniczych 
 

67. 
dr hab. inż. Piotr Markowski, 

prof. UWM 

Projekt i wykonanie zespołu 

wysiewającego mechanicznego siewnika 

precyzyjnego do wysiewu nasion kukurydzy 

 

* REZERWACJA – w przypadku tematu zgłoszonego w porozumieniu ze studentem. 

 


