
Tematy prac inżynierskich realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych 

w roku akademickim 2021-2022 

 

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn 
Termin zakończenia: 

15 lutego 2022 

L.p. Imię i Nazwisko Promotora Temat pracy dyplomowej Uwagi* 

1 2 3 4 

1.  
Prof. dr hab. inż. Jerzy 

Napiórkowski 

Ocena zużycia ściernego paneli 

fotowoltaicznych 
 

2.  
Prof. dr hab. inż. Jerzy 

Napiórkowski 

Ocena zużycia ściernego powłok 

ceramicznych i węglikowych 
 

3.  
Prof. dr hab. inż. Jerzy 

Napiórkowski 

Ocena porównawcza zużywania stali 

trudnościeralnej ze stalą borową w 

warunkach glebowych 

 

4.  
Dr hab. inż. Bronisław 

Kolator, prof. UWM 

Analiza skuteczności układu 

hamulcowego naczepy samochodowej 
REZERWACJA 

5.  
Dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Projekt konwersji silnika ZS ciągnika 

kołowego do zasilania paliwem gazowym 
REZERWACJA 

6.  
Dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Projekt stanowiska automatyzowanego 

do kalibracji skanera trójwymiarowego 
 

7.  
Dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Ocena wpływu aktywności społeczeństwa 

w warunkach lockdown na ruch miejski 

pojazdów 

 

8.  
Dr hab. inż. Przemysław 

Drożyner 

Analiza strategii eksploatacji maszyn i 

urządzeń  w wybranym przedsiębiorstwie 

produkcyjnym 

 

9.  
Dr hab. inż. Przemysław 

Drożyner 

Badanie wpływu sposobu mocowania 

czujnika drgań na wiarygodność wyniku 

pomiaru 

 

10.  Dr inż. Jarosław Gonera 

Identyfikacja zmian współczynnika 

Eusama - skuteczności tłumienia 

amortyzatorów w aspekcie zmian 

ciśnienia w oponach i obciążenia 

pojazdów 

REZERWACJA 

11.  Dr inż. Jarosław Gonera 

Identyfikacja dokładności pomiarowej 

zużycia paliwa samochodów osobowych 

w toku eksploatacji z wykorzystaniem 

różnych metod 

 

12.  Dr inż. Michał Janulin 

Ocena funkcjonalności 

elektrohydraulicznego hamulca 

pomocniczego pojazdu samochodowego 

REZERWACJA 



13.  Dr inż. Michał Janulin 

Wpływ procesu sterowania kątem 

wyprzedzenia zapłonu na charakterystyki 

eksploatacyjne silnika ZI 

REZERWACJA 

14.  Dr inż. Michał Janulin 

Wpływ właściwości fizykochemicznych 

paliwa na charakterystyki eksploatacyjne 

silnika ZS 

REZERWACJA 

15.  Dr inż. Krzysztof Ligier 

Zastosowanie grawimetrycznej metody 

wyznaczania gęstości materiałów do 

ilościowej oceny zużycia materiałów 

konstrukcyjnych 

 

16.  Dr inż. Krzysztof Ligier 

Ocena oddziaływania tribologicznego 

materiałów biologicznych na materiały 

konstrukcyjne 

 

17.  Dr inż. Krzysztof Ligier 
Ocena właściwości tribologicznych 

materiałów do druku 3D 
 

18.  Dr inż. Paweł Mikołajczak 
Projekt stanowiska do badań stanu 

przekładni pasowej 
 

19.  Dr inż. Paweł Mikołajczak 
Opracowanie uproszczonej procedury 

wyznaczania niewyważania resztkowego 
 

20.  Dr inż. Arkadiusz Rychlik 

Projekt innowacyjnego podnośnika 

jednokolumnowego dla pojazdów 

samochodowych o DMC 2,5 t   

REZERWACJA 

21.  Dr inż. Arkadiusz Rychlik 

Opracowanie metody identyfikacji stanu 

technicznego obręczy koła z 

wykorzystaniem sygnału akustycznego 

 

22.  Dr inż. Arkadiusz Rychlik Ocena uszkodzeń siłowni wiatrowych   

23.  Dr inż. Piotr Szczyglak 
Model zużycia energii przez układ 

napędowy wycieraczek samochodowych 
 

24.  Dr inż. Piotr Szczyglak 
Model dyssypacji energii w procesie 

hamowania 
 

25.  
dr hab. inż. Magdalena 

Zielińska, prof. UWM 

Projekt urządzenia do obróbki 

materiałów z naturalną powłoką 

woskową z wykorzystaniem źródła 

nietermicznej plazmy generowanej przy 

ciśnieniu atmosferycznym. 

 

26.  
prof. dr hab. inż. Marek 

Markowski 

Projekt stanowiska do badań rurowego 

wymiennika ciepła 
 

27.  
dr hab. inż. Piotr 

Zapotoczny, prof. UWM 

Opracowanie metodyki i budowa 

stanowiska do czyszczenia pyłku 

pszczelego 

 



28.  
dr hab. inż. Piotr 

Zapotoczny, prof. UWM 

Opracowanie metodyki i budowa 

stanowiska do automatycznego 

rozmieszczania ziaren mieszaniny na 

skanerze płaskim 

 

29.  dr Ewelina Jachimczyk 

Projekt obiektowego modelu procesu 

produkcyjnego wybranej maszyny z 

zastosowaniem notacji UML 

 

30.  dr inż. Konrad Nowak 
Projekt urządzenia do bez-kosztowego 

tłoczenia wody 
 

31.  dr inż. Konrad Nowak 
Projekt kompaktowego urządzenia do 

przetwarzania butelek PET 
 

32.  dr inż. Konrad Nowak Projekt ultradźwiękowej dyszy myjącej  

33.  
Dr hab. inż. Sławomir 

Wierzbicki, prof. UWM 

Projekt stanowiska demonstrującego 

budowę układów oczyszczania spalin 

silników spalinowych 

 

34.  
Dr hab. inż. Andrzej 

Jaskulski, prof. UWM 

Projekt wybranego urządzenia, maszyny 

lub podzespołu wykonany zgodnie z 

podejściem ETO (po wybraniu przez 

studenta i mojej akceptacji obiektu tytuł 

zostanie uszczegółowiony) 

 

35.  
Prof. dr hab. inż. Sylwester 

Kłysz 

Zastosowanie metody przetwarzania 

obrazu w eksploatacji maszyn 
 

36.  
Prof. dr hab. inż. Sylwester 

Kłysz 

Zastosowanie sieci neuronowych w 

diagnostyce maszyn 
 

37.  
Prof. dr hab. inż. Sylwester 

Kłysz 

Zastosowanie materiałów inteligentnych 

w diagnostyce technicznej 
 

38.  
Prof. dr hab. inż. Sylwester 

Kłysz 

Analiza struktury widm obciążeń 

eksploatacyjnych do szacowania 

trwałości zmęczeniowej 

 

39.  
Dr hab. inż. Wojciech 

Sobieski, prof. UWM 

Projekt i wykonanie stanowiska do 

pomiarów krętości metodą pęcherzykową 
 

40.  
Dr hab. inż. Wojciech 

Sobieski, prof. UWM 

Opracowanie i wykonanie stanowiska 

laboratoryjnego do pomiaru natężenia 

przepływu płynów za pomocą zwężki 

 

41.  
Dr hab. inż. Wojciech 

Sobieski, prof. UWM 

Opracowanie i wykonanie stanowiska 

laboratoryjnego do demonstracji 

działania strumienicy 

 

42.  
Dr hab. inż. Wojciech 

Sobieski, prof. UWM 

Projekt i wykonanie stanowiska do 

demonstracji bifurkacji Hopfa 
 

43.  Dr inż. Jerzy Domański 

Projekt podnośnika samochodowego do 

wózków i skuterów z zastosowaniem 

metod CAD/CAE 

REZERWACJA 

44.  Dr inż. Jerzy Domański 
Projekt przenośnika kubełkowego z 

zastosowaniem metod CAD/CAE 
REZERWACJA 



45.  Dr inż. Jerzy Domański 
Projekt grubościówki do drewna z 

zastosowaniem metod CAD/CAE 
REZERWACJA 

46.  Dr inż. Jerzy Domański 
Projekt drukarki 3D z zastosowaniem 

metod CAD/CAE 
REZERWACJA 

47.  Dr inż. Waldemar Dudda 
Projekt mobilnej suwnicy bramowej o 

udźwigu do 1000kg 
 

48.  Dr inż. Waldemar Dudda 
Projekt wielokrążkowego zblocza 

hakowego do urządzenia dźwigowego 
 

49.  Dr inż. Waldemar Dudda 
Projekt mobilnej suwnicy konsolowej o 

udźwigu do 500kg 
 

50.  Dr inż. Łukasz Miazio 
Projekt suwnicy pomostowej z 

zastosowaniem metod CAD/CAE 
REZERWACJA 

51.  Dr inż. Łukasz Miazio 

Projekt urządzenia rehabilitacyjnego, 

przeznaczonego do ćwiczeń stawu 

skokowego z zastosowaniem metod 

CAD/CAE 

REZERWACJA 

52.  Dr inż. Łukasz Miazio 

Projekt i analiza wytrzymałościowa ramy 

lekkiego ciągnika typu „SAM” z 

zastosowaniem metod CAD/CAE 

 

53.  Dr inż. Łukasz Miazio 
Projekt łuparki hydraulicznej z 

zastosowaniem metod CAD/CAE 
 

54.  Dr inż. Łukasz Miazio 

Projekt nożycowego podnośnika 

motocyklowego z zastosowaniem metod 

CAD/CAE 

 

55.  
Dr hab. inż. Józef Pelc, prof. 

UWM 

Projekt kratownicowego słupa 

przelotowego typu leśnego 
 

56.  
Dr hab. inż. Józef Pelc, prof. 

UWM 
Projekt izolatora elektrycznego  

57.  
Dr hab. inż. Józef Pelc, prof. 

UWM 

Analiza wpływu dodatkowego obciążenia 

słupa kratownicowego na 

bezpieczeństwo konstrukcji 

 

58.  
Dr hab. inż. Józef Pelc, prof. 

UWM 

Analiza wytrzymałościowa odporowego 

słupa linii elektroenergetycznej 

usytuowanego na terenie szkód 

górniczych 

 

59.  Dr inż. Paweł Pietkiewicz 

Projekt hydraulicznego mechanizmu 

wyłączania sprzęgła w ciągniku 

rolniczym URSUS 7524 

REZERWACJA 

60.  Dr inż. Paweł Pietkiewicz 

Budowa modelu obliczeniowego 

charakterystyki stateczności pływania 

wybranego modelu łodzi żaglowej 

REZERWACJA 



61.  Dr inż. Paweł Pietkiewicz 

Projekt i budowa stanowiska 

dydaktycznego do wizualizacji strat 

hydraulicznych i sporządzania wykresu 

Ancony dla przepływów cieczy newtona 

w systemie przewodów rozgałęzionych 

 

62.  
Dr inż. Wojciech 

Miąskowski 

Projekt i budowa modelu panelu z 

wbudowanymi turbinami wiatrowymi  
REZERWACJA 

63.  
Dr inż. Wojciech 

Miąskowski 

Projekt i budowa piły taśmowej do celów 

rusznikarskich 
REZERWACJA 

64.  
Dr inż. Wojciech 

Miąskowski 

 Projekt i budowa hamowni inercyjne 

przeznaczonej do badania motocykli  
REZERWACJA 

65.  
Dr inż. Wojciech 

Miąskowski 

  Projekt urządzenia do kompresji klatki 

piersiowej wspomagającego resuscytacje 

krążeniowo-oddechową 

REZERWACJA 

66.  
Dr inż. Wojciech 

Miąskowski 

Projekt i budowa układu dystrybucji 

energii w agregacie kogeneracyjnym z 

zasilaniem alternatywnym 

REZERWACJA 

67.  
Dr hab. inż. Andrzej 

Anders, prof. UWM 

Projekt mechanizmu roboczego maszyny   

do zbioru pomidora 
 

68.  
Dr hab. inż. Andrzej 

Anders, prof. UWM 

Projekt mechanizmu roboczego maszyny   

do zbioru truskawki 
 

69.  
Dr hab. inż. Andrzej 

Anders, prof. UWM 

Projekt mechanizmu roboczego maszyny 

do zbioru kalafiora 
 

70.  
Dr hab. inż. Andrzej 

Anders, prof. UWM 

Projekt mechanizmu roboczego maszyny   

do zbioru jabłek 
 

71.  
Prof. dr hab. inż. Dariusz 

Choszcz 

Projekt stanowiska do badania rozkładu 

cieczy opryskiwaczy sadowniczych 
 

72.  
Dr inż. Krzysztof 

Jadwisieńczak 

Projekt i wykonanie zagęszczarki do 

pozostałości po produkcji warzyw 

cebulowych 

 

73.  
Dr inż. Krzysztof 

Jadwisieńczak 

Projekt i wykonanie stanowiska do 

ozonowania nasion 
 

74.  
Dr inż. Krzysztof 

Jadwisieńczak 

Projekt wykonanie i badania wstępne 

separatora fotooptycznego 
 

75.  
Dr hab. inż. Zdzisław 

Kaliniewicz, prof. UWM 

Projekt stanowiska dydaktycznego 

głowicy harwesterowej 
 

76.  
Dr hab. inż. Zdzisław 

Kaliniewicz, prof. UWM 

Projekt stanowiska do badania kąta 

odbicia pilarek spalinowych 
 

77.  
Dr hab. inż. Zdzisław 

Kaliniewicz, prof. UWM 

Projekt stanowiska dydaktycznego 

podkrzesywarki wysięgnikowej 
 



78.  
Dr inż. Ewelina 

Kolankowska 

Modernizacja urządzenia do usuwania 

plew z ziarna orkiszu w oparciu o analizę 

procesu obłuskiwania pszenicy samopszy 

 

79.  
Dr inż. Ewelina 

Kolankowska 

Modernizacja urządzenia do usuwania 

plew z ziarna orkiszu w oparciu o analizę 

procesu obłuskiwania pszenicy płaskurki 

 

80.  
Prof. dr hab. inż. Stanisław 

Konopka 

Projekt maszyny do usuwania nakrętek 

ze zużytych  butelek PET 

wykorzystywanych do produkcji 

opakowań do napojów spożywczych 

 

81.  
Dr hab. inż. Piotr 

Markowski, prof. UWM 

Projekt i wykonanie zespołu 

wysiewającego mechanicznego siewnika 

rzędowego 

 

82.  
Dr hab. inż. Piotr 

Markowski, prof. UWM 

Projekt i wykonanie zespołu 

wysiewającego mechanicznego siewnika 

precyzyjnego do wysiewu nasion 

kukurydzy 

 

83.  
Dr hab. inż. Mirosław 

Bramowicz, prof. UWM 

Badania procesu utleniania stali 16Mo3 

w warunkach wysokotemperaturowego 

utleniania 

REZERWACJA 

84.  Dr inż. Adam Frączyk 

Opracowanie procesu technologicznego 

obróbki detalu na frezarkę CNC przy 

wykorzystaniu aplikacji Fusion 360 

 

85.  Dr inż. Adam Frączyk 

Opracowanie procesu technologicznego 

obróbki detalu na frezarkę CNC przy 

wykorzystaniu modułu CAM aplikacji 

FreeCAD 

 

86.  Dr inż. Krzysztof Kuś 

Dobór materiału na wybrany obiekt 

inżynierski z branży przemysłu 

spożywczego 

 

87.  Dr inż. Krzysztof Kuś 
Dobór materiałów dla przemysłu 

jachtowego i wodno-rekreacyjnego 
 

88.  Dr inż. Andrzej Lempaszek 

Analiza porównawcza łożysk dla 

zastosowań w mechanice i budowie 

maszyn – ekspertyza materiałowo-

technologiczna 

 

89.  
Prof. dr hab. inż. Tomasz 

Lipiński 

Projekt i wykonanie materiału 

odniesienia do wykrywania niezgodności 

metodą ultradźwiękową 

 

90.  Dr inż. Piotr Mazur 

Projekt formy dwugniazdowej na 

wtryskarkę ślimakową – masa wypraski 

40g 

 



91.  Dr inż. Piotr Mazur 

Projekt formy czterogniazdowej na 

wtryskarkę ślimakową – masa wypraski 

30g 

 

92.  Dr inż. Piotr Mazur 

Projekt formy sześciogniazdowej na 

wtryskarkę ślimakową – masa wypraski 

25g 

 

93.  
Dr hab. inż. Cezary 

Senderowski 

Projekt, wytworzenie i badania 

właściwości użytkowej żarowytrzymałej 

powłoki ochronnej natryskiwanej 

cieplnie 

 

94.  
Dr inż. Jarosław 

Szuszkiewicz 

Opracowanie sekwencji obróbki detalu 

dla obrabiarki CNC typu tokarka 
 

95.  
Dr inż. Jarosław 

Szuszkiewicz 

Opracowanie sekwencji obróbki detalu 

dla obrabiarki CNC typu frezarka 
 

* - „REZERWACJA” jeżeli temat zgłoszony przez studenta. 

 


