
Propozycje tematów prac dyplomowych 2021/22 dla kierunku MiBM I stopnia 

zaakceptowane przez Kierunkową Komisję ds. Oceny Efektów Uczenia się 

 

CAE - Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 

POSN - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 

PiWM - Projektowanie i wytwarzanie maszyn  

 

 Temat Opis Promotor Uwagi 

1 Projekt podnośnika 

kąpielowo-

transportowego osoby 

niepełnosprawnej. 

Temat pracy obejmuje projekt oraz 

obliczenia konstrukcji nośnej 

podnośnika do transportu osoby 

niepełnosprawnej z łóżka do wanny. 

Obliczenia metodą elementów 

skończonych (MES) powinny zostać 

zweryfikowane poprzez wykonanie 

obliczeń teoretycznych w oparciu o 

wytrzymałość materiałów. Wymagania 

techniczne podnośnika są następujące: 

• udźwig podnośnika: 200 kg 

• dopuszczalna masa podnośnika 

bez nosidła: 40 kg 

dr inż. Roman 

Król 

 

CAE 

 

2 Projekt podnośnika 

rehabilitacyjnego 

Temat pracy obejmuje projekt oraz 

obliczenia konstrukcji nośnej 

podnośnika służącego do 

wspomagania czynności wstawania 

pacjenta z łóżka. Obliczenia metodą 

elementów skończonych (MES) 

powinny zostać zweryfikowane 

poprzez wykonanie obliczeń 

teoretycznych w oparciu o 

wytrzymałość materiałów. Wymagania 

techniczne podnośnika są następujące: 

• udźwig podnośnika: 200 kg 

• dopuszczalna masa podnośnika: 

40 kg 

dr inż. Roman 

Król 

 

CAE 

3 Aplikacja do doboru, 

obliczeń i sprawdzania 

łożysk tocznych 

Celem pracy jest stworzenie aplikacji 

(narzędzia) do doboru, obliczeń i 

sprawdzania łożysk tocznych dla 

wybranych ich rodzajów zgodnie z 

obowiązującymi standardami i 

normami. Aplikacja może być 

wykonana w MS Excel 

dr inż. Krzysztof 

Kołodziejczyk 

 

CAE 

4 Aplikacja do obliczeń 

sprężyn walcowych 

naciskowych 

Celem pracy jest stworzenie aplikacji 

(narzędzia) do obliczeń sprężyn 

walcowych naciskowych zgodnie z 

obowiązującymi standardami i 

normami. Aplikacja może być 

wykonana w MS Excel 

dr inż. Krzysztof 

Kołodziejczyk 

 

CAE 



5 Projekt układu 

napędowego roweru z 

napędem elektrycznym 

oraz symulacja pracy 

tego systemu 

Celem pracy jest obliczenie 

zapotrzebowania na moc oraz dobór 

elementów zespołu napędowego 

roweru z napędem elektrycznym.    

Praca obejmuje:  

• Wykonanie niezbędnych obliczeń  

• Wykorzystanie dostępnego 

symulatora w celu doboru 

elementów układu napędowego  

• Opracowanie prostego modelu 

matematycznego układu 

napędowego w celu obserwacji 

zmian sił, momentów, natężenia 

prądu elektrycznego, stopnia 

naładowania akumulatora  

• Przeprowadzenie badań 

symulacyjnych w środowisku 

Scilab dla różnych cykli jazdy   

dr hab. inż. 

Iwona 

Komorska 

 

CAE 

6 System monitorowania 

parametrów jazdy 

roweru elektrycznego z 

wykorzystaniem 

mikrokomputera 

Raspberry PI 

Celem pracy jest opracowanie i 

wykonanie systemu pomiarowego 

parametrów roweru z napędem 

elektrycznym z wykorzystaniem 

czujników prędkości jazdy, natężenia 

prądu pobieranego przez silnik, 

temperatury akumulatora oraz stanu 

naładowania akumulatora oraz 

mikrokomputera Raspberry PI oraz 

przesyłanie informacji do chmury.  

Praca obejmuje: 

• Opis obiektu, czujników oraz 

platformy Raspberry PI   

• Zainstalowanie czujników na 

obiekcie  

• Oprogramowanie platformy 

Raspberry PI (ewentualnie 

adaptacja istniejącego 

oprogramowania)  

• Wykonanie pomiarów  

dr hab. inż. 

Iwona 

Komorska 

 

CAE 

7 Opracowanie systemu 

wsparcia technicznego 

w oparciu o technologię 

rzeczywistości 

rozszerzonej dla 

użytkownika roweru o 

napędzie elektrycznym. 

Celem pracy jest opracowanie systemu 

wsparcia technicznego w technologii 

rzeczywistości rozszerzonej (ang. 

Augmented Reality - AR) dla 

użytkownika roweru o napędzie 

elektrycznym wykorzystując dostępne 

oprogramowanie w zakresie AR W 

toku realizowanych prac konieczne 

będzie przygotowanie dokumentacji 

technicznej konstrukcji roweru oraz 

opracowanie rozwiązania 

informatycznego/aplikacji w 

technologii rozszerzonej 

rzeczywistości, zapewniającej 

użytkownikowi pojazdu wsparcie w 

sytuacji wystąpienia usterki, lub 

przeprowadzania okresowych napraw. 

dr inż. 

Przemysław 

Motyl 

 

CAE 



8 Komputerowe 

wspomaganie 

projektowania 

przekładni pasowo-

łańcuchowej. 

Realizacja tematu obejmuje 

następujące zagadnienia: podstawy 

projektowania przekładni pasowo-

łańcuchowych, założenia projektowe, 

obliczenia przekładni pasowej, 

obliczenia przekładni łańcuchowej, 

obliczenia wałów, obliczenia i dobór 

łożysk. 

dr inż. Bogdan 

Noga 

 

CAE 

9 Komputerowe 

wspomaganie 

projektowania 

przekładni zębatej o 

zębach skośnych. 

Realizacja tematu obejmuje 

następujące zagadnienia: podstawy 

projektowania przekładni zębatych o 

zębach skośnych, założenia 

projektowe, obliczenia przekładni, 

optymalizacja kosztów produkcji, 

obliczenia wałów, obliczenia i dobór 

łożysk. 

dr inż. Bogdan 

Noga 

 

CAE 

10 Komputerowe 

wspomaganie 

projektowania 

przenośnika taśmowego 

Praca polega na zaprojektowaniu w 

oparciu o wskazaną literaturę i 

wykonaniu dokumentacji technicznej 

prostego przenośnika taśmowego z 

użyciem programów wspomagania 

komputerowego, np.  programu Auto-

CAD 

Prof. Zbigniew 

Kęsy 

 

CAE 

11 Komputerowa analiza 

przebiegu rozruchu 

napędu maszyny 

 

Praca polega na napisaniu w oparciu o 

wskazaną literaturę programu 

komputerowego (C++, TurboBasic, 

Delphi, Turbo Pascal) służącego do 

obliczeń symulacyjnych rozruchu 

maszyny wyposażonej w silnik 

asynchroniczny. 

Prof. Zbigniew 

Kęsy 

 

CAE 

12 Projekt przekładni 

mechanicznej z 

elementami 

wykonanymi za pomocą 

technologii 

warstwowych 

Praca polega na zaprojektowaniu w 

oparciu o wskazaną literaturę i 

wykonaniu dokumentacji technicznej 

wybranej przekładni mechanicznej z 

użyciem programów wspomagania 

komputerowego z uwzględnieniem 

nietypowej technologii wykonania jej 

elementów.  Konieczna dobra 

znajomość modelowania bryłowego. 

Prof. Zbigniew 

Kęsy 

 

CAE 

13 Projekt cylindrycznego 

sprzęgła wiskotycznego 

z cieczą 

magnetoreologiczną 

Celem pracy jest wykonanie projektu 

cylindrycznego sprzęgła 

wiskotycznego z cieczą 

magnetoreologiczną o określonej 

mocy. W ramach projektu należy 

wykonać podstawowe obliczenia 

projektowe, zaprojektować przestrzeń 

roboczą sprzęgła uwzględniając dobór 

elementów znormalizowanych. 

Dokumentację techniczną należy 

wykonać w dowolnym programie typu 

CAD. 

dr Karol 

Osowski 

CAE 



14 Projekt tarczowego 

sprzęgła wiskotycznego 

z cieczą 

magnetoreologiczną. 

Celem pracy jest wykonanie projektu 

tarczowego sprzęgła wiskotycznego z 

cieczą magnetoreologiczną o 

określonej mocy. W ramach projektu 

należy wykonać podstawowe 

obliczenia projektowe, zaprojektować 

przestrzeń roboczą sprzęgła 

uwzględniając dobór elementów 

znormalizowanych. Dokumentację 

techniczną należy wykonać w 

dowolnym programie typu CAD 

dr Karol 

Osowski 

CAE 

15 Zastosowanie metod 

rozpoznawania i 

analizy obrazu w 

technice i nauce 

Opis metod rozpoznawania kształtu i 

wielkości obiektów z uwzględnieniem 

różnych metod analizy (m.in. 

fraktalna, Fourierowska, krzywizny), 

zastosowanie analizy obrazu w 

przemyśle oraz perspektywy rozwoju, 

zastosowanie analizy obrazu w nauce 

dr inż. Piotr 

Sadowski 

 

CAE 

16 Obliczenia, projekt i 

wykonanie nowego 

napędu elektrycznego 

do elektrycznego 

pojazdu wolnobieżnego. 

Praca zakresem obejmuje analizę 

trakcyjna pojazdu, dobór, projekt oraz 

uruchomienie nowo dobranego napędu 

elektrycznego do wolnobieżnego 

pojazdu elektrycznego.  

Istnieje możliwość przetestowania 

napędu na samochodzie elektrycznym. 

Temat z firmy ZNTK.  

(Możliwość podziału zakresu pracy na 

dwóch studentów) 

dr inż. Marcin 

Wikło 

CAE 

17 Numeryczna 

weryfikacja sztywności 

ramy pojazdu 

elektrycznego 

Praca zakresem obejmuje projekt CAD 

bazujący na otrzymanych założeniach 

od producenta pojazdu elektrycznego, 

obliczenia MES, integrację nowej 

ramy z istniejącymi komponentami 

pojazdu, wykonanie dokumentacji 

wykonawczej.  

Istnieje możliwość wykonania 

prototypu zaprojektowanej ramy. 

Temat z firmy ZNTK. 

dr inż. Marcin 

Wikło 

CAE 

18 State of the art – 

procesu produkcyjnego 

wybranych 

komponentów pojazdu 

elektrycznego 

Praca zakresem obejmuje projekt 

CAD/CAE wybranego komponentu 

pojazdu elektrycznego wraz z 

przeglądem możliwych technologii 

wykonania z uwzględnieniem 

kosztochłonności versus 

wytrzymałości/jakości nowego 

elementu. 

dr inż. Marcin 

Wikło 

CAE 



19 Wysokowytrzymały 

druk 3D. 

Praca będzie obejmowała zakresem 

modelowanie CAD/CAE z 

zastosowaniem dedykowanego 

oprogramowania wybranych części 

maszyn/przekładni wykonanych w 

technologii laminowanego wydruku 

3D. 

Ze względu na konieczność 

współpracy z jednostkami z EU 

wymagana dobra znajomość j. 

angielskiego. 

dr inż. Marcin 

Wikło 

CAE 

1 Badania tarcia i 

zużywania wybranych 

par materiałów o 

dużych różnicach 

twardości 

Teoretyczny opis tarcia suchego 

i towarzyszącego mu 

zużywania, przygotowanie i 

przeprowadzenie badań 

z zastosowaniem różnych 

materiałów (przygotowanie 

stanowiska, próbek, realizacja 

samego procesu 

eksperymentalnego), analiza 

wyników i wnioski 

dr inż. Piotr 

Sadowski 

 

PiWM 

 

POSN 

2 Projekt układu do 

pomiaru położenia 

środka masy człowieka 

Celem pracy inżynierskiej jest 

opracowanie (i wykonanie) konstrukcji 

do wyznaczania położenia środka 

masy człowieka, opartej na dźwigni 

dwustronnej z pomiarem sił reakcji po 

obu jej stronach i przeprowadzenie jej 

kalibracji. 

prof. Tadeusz 

Opara 

prom. pomocn. 

mgr inż. Robert 

Maślewski 

(doktorant z 

RADWAGU) 

PiWM 

 

POSN 

3 Projekt szlifierki 

tarczowej płaskiej do 

materiałów 

kompozytowych z 

układem obiegu cieczy 

obróbkowej. 

Zakres pracy obejmuje: konstrukcję, 

dobór elementów standardowych, 

obliczenia wytrzymałościowe i 

konstrukcyjne, analiza wymiarowa 

konstrukcji, analiza tolerancji 

wykonania, analiza kosztów wykonania. 

Niezbędna jest dobra znajomość 

mechaniki, konstrukcji maszyn, 

technologii wytwarzania oraz analizy 

tolerancji i niedokładności. 

dr inż. Leszek 

Chałko 

PiWM 

 

POSN 

4 Badania odporności na 

tarcie i ścieranie 

materiałów 

kompozytowych 

korpusów bloków 

głowic 

ultradźwiękowych. 

Zakres pracy obejmuje: Wykonanie 

kompozytowych próbek wg zadanego 

statystycznego planu badań, pomiary 

właściwości mechanicznych, badania 

odporności na tarcie i ścieranie, 

analiza statystyczna wyników.  

Realizacja tematu wymaga zakupu 

materiałów - ok.3600zł netto 

dr inż. Leszek 

Chałko 

PiWM 

 

POSN 



5 Projekt uchwytu 

szlifierskiego 

nastawnego do 

mocowania elementów 

kompozytowych 

zapewniającego 

równoległość 

powierzchni szlifowanej 

do powierzchni bazowej 

Zakres pracy obejmuje: konstrukcję, 

dobór elementów standardowych, 

obliczenia wytrzymałościowe i 

konstrukcyjne, analiza wymiarowa 

konstrukcji, analiza tolerancji 

wykonania, analiza kosztów wykonania. 

Niezbędna jest dobra znajomość 

mechaniki, konstrukcji maszyn, 

technologii wytwarzania oraz analizy 

tolerancji i niedokładności. 

dr inż. Leszek 

Chałko 

PiWM 

 

POSN 

6 Opracowanie technologii 

wykonania 

ultradźwiękowych 

wzorców szynowych. 

 

Zakres pracy obejmuje: opracowanie 

technologii wykonania wzorców zgodnie 

z dokumentacją konstrukcyjną, 

obliczenia technologiczne, dobór 

obrabiarek, analiza rynkowa dostępności 

usług obróbkowych dla wybranej 

technologii wykonania, analiza kosztów 

wykonania. Niezbędna jest dobra 

znajomość mechaniki, konstrukcji 

maszyn, technologii wytwarzania oraz 

analizy tolerancji i niedokładności 

dr inż. Leszek 

Chałko 

PiWM 

 

POSN 

7 Ocena powtarzalności i 

odtwarzalności 

urządzenia 

pomiarowego  

Zakres pracy:  analiza literatury, 

wykonanie serii pomiarów, 

oszacowanie niepewności pomiaru 

oraz wskaźników powtarzalności i 

odtwarzalności 

dr hab. inż. 

Mirosław Rucki, 

prof. UTH Rad. 

PiWM 

 

POSN 

8 Ocena wpływu 

operatora na wyniki 

pomiaru. 

Zakres pracy: analiza literatury, 

wykonanie serii 

pomiarów, oszacowanie niepewności 

pomiaru oraz wskaźników wpływu 

operatora. 

dr hab. inż. 

Mirosław Rucki, 

prof. UTH Rad. 

PiWM 

 

POSN 

9 Statystyczne 

opracowanie wyników 

pomiaru 

Zakres pracy: analiza literatury, 

wykonanie serii pomiarów, obliczenie 

wskaźników rozrzutu procesu i 

zdolności narzędzia pomiarowego. 

dr hab. inż. 

Mirosław Rucki, 

prof. UTH Rad. 

PiWM 

 

POSN 

10 Automatyzacja 

pomiarów 

Zakres pracy: analiza literatury, dobór 

odpowiedniego narzędzia 

pomiarowego do danego zadania, 

zaprojektowanie automatu 

pomiarowego, symulacja jego 

działania. 

dr hab. inż. 

Mirosław Rucki, 

prof. UTH Rad. 

PiWM 

 

POSN 

11 Studium konstrukcyjne 

i projekt modułowego 

siłomierza 

tensometrycznego do 

stosowania na 

tokarkach i frezarkach 

Zakres pracy: przegląd komercyjnych 

czujników tensometrycznych, 

propozycja przynajmniej dwóch 

rozwiązań mechanizmu przeniesienia 

sił, opracowanie rysunku ofertowego i 

studium funkcjonalności, opracowanie 

konstrukcji (rys. złożeniowy) i 

stosownych obliczeń 

dr hab. inż. 

Marek Kowalik, 

prof. UTH Rad. 

PiWM 

 

POSN 



12 Studium 

funkcjonalności i 

projekt systemu 

mocowania i bazowania 

o konstrukcji 

modułowej do 

stosowania na 

obrabiarkach CNC 

Zakres pracy: przegląd rozwiązań 

komercyjnych, specyfikacja ustalania i 

mocowania przedmiotów do obróbki 

na MCV, specyfikacja ustalania i 

mocowania przedmiotów do obróbki 

na MCH, opracowanie wykazu 

typowych elementów bazujących i 

mocujących, projekt nowych, 

własnych elementów modułowych 

uzupełniających zestaw, zbudowanie 

(rys.) uchwytu modułowego dla 

przykładowej części. 

dr hab. inż. 

Marek Kowalik, 

prof. UTH Rad 

PiWM 

 

POSN 

13 Studium konstrukcyjne 

i projekt głowicy 

ośmionarzędziowej o 

napędzie elektrycznym 

dla małej tokarki CNC 

Zakres pracy: przegląd rozwiązań 

komercyjnych, studium funkcjonalności 

i ustalenia wymiarów 

charakterystycznych, propozycja dwóch 

wariantów mechanizmów obrotu i 

ryglowania, opracowanie konstrukcji 

(rys. złożeniowy) 

dr hab. inż. 

Marek Kowalik, 

prof. UTH Rad 

PiWM 

 

POSN 

14 Opracowanie 

konstrukcji wytaczadeł 

modułowych z 

podziałem naddatku 

obróbkowego w 

zakresie średnic 30-

80mm 

Zakres pracy: przegląd rozwiązań 

komercyjnych, studium 

funkcjonalności i ustalenie wymiarów 

charakterystycznych, wykonanie 

dokumentacji konstrukcyjnej, 

opracowanie programów obróbki 

gniazd płytek wieloostrzowych, 

wykonanie prototypu. 

dr hab. inż. 

Marek Kowalik, 

prof. UTH Rad 

PiWM 

 

POSN 

15 Projekt procesu 

technologicznego 

obróbki korpusu 

wibracyjnego na 

frezarce ZAYER 20KF-

3000 

Zakres pracy obejmuje analizę literatury 

dotyczącej obróbki korpusów, analizę 

technologiczności konstrukcji korpusu 

wibracyjnego, opracowanie technologii 

obróbki i dokumentacji konstrukcyjno-

technologicznej z doborem narzędzi, 

uchwytów, parametrów skrawania, 

narzędzi pomiarowych, opracowanie 

wniosków końcowych i zaleceń 

technologicznych. 

Temat jest przeznaczony jest dla 

studenta Piotra Majchera , sem. 6, studia 

niestacjonarne I stopnia 

 

dr inż. Zbigniew 

Siemiątkowski, 

prof. UTH Rad. 

PiWM 

 

POSN 

16 Programowanie 

operacji kontrolnych 

odchyłki okrągłości i 

walcowości na WMP 

Crysta-Apex 

Zakres pracy obejmuje badanie wpływu 

nastaw pomiarowych na wartość ww. 

odchyłek i czas trwania pomiaru dla 

przykładowej części klasy "tuleja" z 

wykorzystaniem WMP Crysta-Apex   

dr inż. Tomasz 

Mazur 

PiWM 

 

POSN 

17 Identyfikacja 

parametrów 

frezowanego rowka 

śrubowego na WMP 

Crysta-Apex  

Zakres pracy obejmuje opracowanie 

strategii pomiaru i przeprowadzenie 

pomiarów frezowanego rowka 

śrubowego umożliwiających 

identyfikację jego parametrów 

niezbędnych do zaprogramowania 

technologii jego wykonania.  

dr inż. Tomasz 

Mazur 

PiWM 

 

POSN 

18 Programowanie 

operacji kontrolnych 

części w układzie 

paletowym 

Zakres pracy obejmuje opracowanie 

strategii pomiaru i przeprowadzenie 

pomiarów kontrolnych wskazanych 

wymiarów przykładowej części w 

układzie paletowym. 

dr inż. Tomasz 

Mazur 

PiWM 

 

POSN 



19 Programowanie analizy 

tolerancji wymiaru 

zależnego 

Zakres pracy obejmuje stworzenie 

programu komputerowego do 

numerycznych obliczeń nominalnej 

wartości wymiaru zależnego z 

odchyłkami wymiarowymi, tolerancją 

i histogramem dla rozkładów 

prawdopodobieństwa wymiarów 

niezależnych: prostokątnego, 

normalnego, trójkątnego oraz 

Rayleigha. 

dr inż. Tomasz 

Mazur 

PiWM 

 

POSN 

20 Wyznaczanie oporu 

właściwego skrawania 

dla różnych materiałów 

obrabianych 

Zakres pracy: przeprowadzenie badań 

sił skrawania od parametrów 

skrawania dla dwóch różnych 

materiałów obrabianych. Wyznaczenie 

stałych kc1,1 i mc.  Przeprowadzenie 

badań doświadczalnych 

weryfikujących poprawność 

uzyskanych wyników. 

dr inż. Sebastian 

Bombiński 

PiWM 

 

POSN 

21 Opracowanie metodyki 

wyznaczania kąta 

ścinania 

Zakres pracy:   

Zapoznanie się z metodami 

wyznaczania kąta ścinania.  wytypuje 

sprzęt potrzebny do jego 

przeprowadzenia. Wykonanie badań 

doświadczalnych obejmujących próby 

skrawania, pomiary długości (w kilku 

wariantach) i ciężaru wióra dla 

różnych parametrów skrawania. 

Wykonanie analizy otrzymanych 

wyników.  

dr inż. Sebastian 

Bombiński 

PiWM 

 

POSN 

22 Badanie zależności sił 

skrawania od 

parametrów skrawania 

Zakres pracy:  

Opracowanie oprogramowania do 

rejestracji sygnałów z czujnika sił w 

języku Labview.  Instalacja toru 

pomiarowego na obrabiarce. 

Przeprowadzenie badań zależności sił 

skrawania od parametrów skrawania. 

Analiza otrzymanych wyników. 

dr inż. Sebastian 

Bombiński 

PiWM 

 

POSN 

23 Badanie zależności 

temperatury ostrza od 

parametrów skrawania 

Zakres pracy:  

Opracowanie Oprogramowania do 

rejestracji sygnału z termopary w 

języku Labview. Wzorcowanie 

termopary Instalacja toru 

pomiarowego na obrabiarce. 

Przeprowadzenie badań zależności 

temperatury ostrza od parametrów 

skrawania. Analiza otrzymanych 

wyników. 

dr inż. Sebastian 

Bombiński 

PiWM 

 

POSN 

24 Programowanie 

technologii obróbki na 

centra tokarskie ze 

sterowaniem 

Heidenhain CNC Pilot 

Zakres pracy: Przedstawienie 

możliwości programowania i 

projektowania technologicznego obróbki 

wybranych części na centra tokarskie 

przy zastosowaniu układu sterowania 

Heidenhain CNC PILOT. 

dr inż. Dmitrij 

Morozow 

PiWM 

 

POSN 

25 Projektowanie 

technologiczne z 

zastosowaniem 

programu MasterCAM 

2021 

Zakres pracy: Opracowanie projektu 

konstrukcyjno-technologicznego 

wybranej części z zastosowaniem 

program MasterCAM 2021. 

dr inż. Dmitrij 

Morozow 

PiWM 

 

POSN 



26 Opracowanie 

programów obróbki z 

zastosowaniem 

programowania 

interaktywnego 

Zakres pracy: Opracowanie 

programów obróbki w układach 

sterowania obrabiarek CNC 

umożliwiających interakcję. W tym 

kontekście 

zdolność programu lub urządzenia do 

jednoczesnego odbierania informacji i 

reagowania na nią. 

dr inż. Dmitrij 

Morozow 

PiWM 

 

POSN 

27 Optymalizacja procesu 

projektowania 

technologicznego w 

Mastercam 2021 

Zakres pracy: Przedstawienie zasad 

projektowania technologicznego 

obróbki frezarskiej i tokarskiej z 

zastosowaniem strategii 

automatycznego projektowania FBM 

oraz strategii obróbki HSC/HSM. 

Wykonanie projektów obróbki 

wybranych części metodą klasyczną 

oraz z zastosowaniem technik 

FBM/HSM programu MasterCAM. 

dr inż. Dmitrij 

Morozow 

PiWM 

 

POSN 

28 Modyfikacja 

stanowiska 

laboratoryjnego do 

badań ablacyjnych 

właściwości 

termoochronnych 

Praca konstrukcyjno-projektowa, 

powinna zawierać: charakterystykę 

ablacyjnych procesów 

termoochronnych, analizę doboru 

i charakterystykę koniecznej aparatury 

pomiarowej,  modyfikację projektu 

konstrukcji stanowiska do badań 

ablacyjnych właściwości 

termoochronnych, WYKONANIE 

STANOWISKA z uwzględnieniem 

elektronicznej rejestracji parametrów 

procesu ablacji, wykonanie 

przykładowych pomiarów i analizę 

otrzymanych wyników, wnioski. 

dr inż. Wojciech 

Kucharczyk 

 

PiWM 

 

POSN 

29 Aramidowe kompozyty 

sandwiczowe z żywicami 

epoksydowymi i 

nanotlenkami metali do 

zastosowań 

termoochronnych 

Praca doświadczalna, powinna 

zawierać: przegląd i charakterystykę 

właściwości kompozytów 

sandwiczowych typu "plaster miodu"; 

przykłady zastosowań kompozytów 

sandwiczowych w osłonach i 

konstrukcjach termoochronnych;  dobór 

komponentów (szkielet typu "plaster 

miodu" + nanotlenki TiO2, ZrO2, AlO2 

+ żywica osnowy) i technologii 

wytwarzania próbek badawczych 

(parametry homogenizacji oraz 

dyspergowania); plan badań 

właściwości ablacyjnych; wyniki i 

analizę badań właściwości 

termochronnych; wnioski. 

dr inż. Wojciech 

Kucharczyk 

 

PiWM 

 

POSN 



30 Badania ablacyjnych 

właściwości 

termoochronnych 

kompozytów 

epoksydowych  

z nanotlenkami metali 

wysokotopliwych 

Praca doświadczalna, powinna 

zawierać: przegląd aktualnych 

kierunków badań materiałów 

ablacyjnych (zarówno w zakresie 

zastosowań, jak i składów 

materiałowych); podstawy fizyczne 

doboru komponentów na 

termoochronne kompozyty 

polimerowe;  dobór komponentów 

(nanotlenki TiO2, ZrO2, AlO2 + żywica 

osnowy) i technologii wytwarzania 

próbek badawczych (parametry 

homogenizacji oraz dyspergowania); 

plan badań właściwości ablacyjnych; 

wyniki i analizę badań właściwości 

termochronnych; wnioski. 

dr inż. Wojciech 

Kucharczyk 

 

PiWM 

 

POSN 

31 Zależność temperatury 

zeszklenia i właściwości 

termomechanicznych 

kompozytów 

epoksydowych  

z nanotlenkami metali 

od składu fazowego 

Praca doświadczalna, powinna 

zawierać: charakterystykę 

nanokompozytów epoksydowych; 

technologie wytwarzania 

nanokompozytów z proszkami metali; 

dobór komponentów (nanotlenki TiO2, 

ZrO2, AlO2 + żywica osnowy) i 

technologii wytwarzania próbek 

badawczych (parametry homogenizacji 

oraz dyspergowania); plan badań 

właściwości termomechanicznych 

(DMA); wyniki i analizę badań DMA; 

wnioski. 

dr inż. Wojciech 

Kucharczyk 

 

PiWM 

 

POSN 

32 Ocena wpływu składu 

fazowego i technologii 

wytwarzania na 

właściwości 

termomechaniczne  

i temperaturę zeszklenia 

nanokompozytów 

epoksydowych z CNT 

Praca doświadczalna, powinna 

zawierać: charakterystykę 

nanokompozytów epoksydowych; 

technologie wytwarzania 

nanokompozytów E-CNC; dobór 

komponentów (nanorurki CNT + 

żywica osnowy) i technologii 

wytwarzania próbek badawczych 

(parametry homogenizacji oraz 

dyspergowania); plan badań 

właściwości termomechanicznych 

(DMA); wyniki i analizę badań DMA; 

wnioski. 

dr inż. Wojciech 

Kucharczyk 

 

PiWM 

 

POSN 

33 Stanowisko do 

strukturalnych i  

termoizolacyjnych 

badań materiałów 

metodą termografii 

aktywnej 

Praca doświadczalna, projektowo-

konstrukcyjna, powinna zawierać: 

podstawy teoretyczne pomiarów 

termowizyjnych; warunki techniczne 

pomiarów metodami termowizji 

różnych rodzajów materiałów 

(emisyjność, długość fali, oświetlenie); 

przykłady zastosowań termowizji w 

strukturalnych badaniach 

materiałowych (właściwości fizyczne, 

przemiany strukturalne, wady 

materiałowe) oraz termoizolacyjnych 

(mostki cieplne); opracowanie (oraz 

WYKONANIE) stanowiska do badań 

defektów materiałowych metodą 

termografii aktywnej; wyniki i ich 

analizę przykładowych badań 

termograficznych;  wnioski. 

dr inż. Wojciech 

Kucharczyk 

 

PiWM 

 

POSN 



34 Opracowanie i 

wykonanie konstrukcji 

mechanizmu 

blokowania fotela do 

symulatora zderzenia 

czołowego pojazdu  

Celem pracy jest opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie prototypu mechanizmu 

blokowania fotela zastosowanego w 

symulatorze zderzenia czołowego 

pojazdu. W ramach pracy należy 

przedstawić aspekty bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Przeanalizować 

strukturę wypadków drogowych w 

Polsce. Scharakteryzować działania 

sprzyjające poprawie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Opisać podstawowe 

systemy bezpieczeństwa ruchu 

pojazdów. Następnie należy 

przedstawić własną koncepcję 

prototypu układu blokowania fotela do 

symulatora zderzenia czołowego. 

Prototyp ma następnie zostać 

wykonany i uruchomiony na 

stanowisku badawczym. 

dr hab. inż. 

Krzysztof 

Górski 

POSN 

 

35 Optymalizacja 

geometrii układu 

kierowniczego w 

aspekcie poprawy 

efektywności 

energetycznej pojazdu  

Celem pracy jest wykonanie badań 

umożliwiających ocenę wpływu 

wybranych parametrów 

geometrycznych układu kierowniczego 

na opory toczenia kół pojazdu. W 

ramach pracy należy przedstawić 

analizę literaturową z zakresu 

mechaniki ruchu pojazdu. 

Scharakteryzować budowę wybranych 

układów kierowniczych. Opisać 

znaczenie prawidłowej regulacji tych 

układów w aspekcie eksploatacyjnym. 

Następnie należy wykonać 

odpowiednie badania polegające na 

określeniu oporów toczenia kół 

pojazdu w zależności od zmiany 

ustawień wybranego parametru 

regulacyjnego układu kierowniczego. 

dr hab. inż. 

Krzysztof 

Górski 

POSN 

36 Wpływ składu 

chemicznego i obróbki 

cieplnej na zużycie 

ścierne staliw 

Praca eksperymentalna polegająca na 

pomiarach zużycia ściernego staliw 

typu Cr-Mo-V-Cu-Ni po obróbce 

cieplnej. Uzyskane wyniki zostaną 

poddane analizie statystycznej i 

przedstawione w formie graficznej 

dr Aneta 

Mikulska 

PiWM 

 

37 Wpływ składu 

chemicznego na 

właściwości 

mechaniczne staliwa  

Praca eksperymentalna polegająca na 

zbadaniu właściwości mechanicznych 

staliw typu Cr-Mo-V-Cu-Ni 

poddanych obróbce cieplnej. Uzyskane 

wyniki zostaną poddane analizie 

statystycznej i przedstawione w formie 

graficznej. 

dr Aneta 

Mikulska 

PiWM 



38 Wpływ składu 

fazowego i technologii 

wytwarzania na 

właściwości 

tribologiczne 

kompozytu 

polimerowego 

Praca doświadczalna, powinna 

zawierać: przegląd aktualnych 

kierunków badań materiałów 

kompozytowych z osnową z żywic 

epoksydowych (zarówno w zakresie 

zastosowań, jak i składów 

materiałowych); podstawy fizyczne 

doboru modyfikatorów do kompozytów 

polimerowe; technologia wytwarzania 

próbek badawczych wyniki i analiza 

badań właściwości tribologicznych; 

wnioski. 

dr inż. 

Sylwester 

Stawarz 

PiWM 

 

POSN 

     

1 Do uzgodnienia z 

zainteresowanym 

studentem 

Zakres pracy obejmuje: do 

uzgodnienia 
dr inż. Zbigniew 

Siemiątkowski, 

prof. UTH Rad. 

 

2 Temat wolny do 

uzgodnienia ze 

studentem 

Przed wybraniem tematu proszę 

zgłosić się na rozmowę do pokoju B1-

202 

dr inż. Piotr 

Sadowski 

 

 

3 Temat wolny do 

uzgodnienia ze 

studentem 

Przed wybraniem tematu proszę 

zgłosić się na rozmowę do pokoju B1-

202 

dr inż. Piotr 

Sadowski 

 

 

4 Temat wolny do 

uzgodnienia ze 

studentem 

Przed wyborem tematu proszę zgłosić 

się na rozmowę! Pokój B1-308 
dr inż. 

Sylwester 

Stawarz 

 

 


