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Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN   
Specjalność: Projektowanie i wytwarzanie maszyn 
Studia stacjonarne I stopnia 
 

Specjalność: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 
Studia niestacjonarne I stopnia  
 
 

Tematy prac dyplomowych – rok akademicki 2018/2019 
Instytut Budowy Maszyn WM 

 
LP Promotor 

tematu 
Temat / Opis tematu 

1.  CHAŁKO  Leszek 

1. Analiza wpływu parametrów procesu na jakość i wydajność obróbki wskazaną technologią 
Uwaga: Technologia obróbki zostanie ustalona z dyplomantem. Wymagania: dobra znajomość rysunku 
technicznego i programów CAD oraz fizyki i statystycznych metod planowania eksperymentu. Kwalifikacja 
kandydatów na podstawie wyników egzaminu ze znajomości podstaw fizyki oraz rysunku technicznego. 
 

2. Statystyczne badanie oddziaływania zmian parametrów procesu na wydajność i jakość obróbki 
Uwaga: Technologia obróbki zostanie ustalona z dyplomantem. Wymagania: dobra znajomość rysunku 
technicznego i programów CAD oraz fizyki i statystycznych metod planowania eksperymentu. 
Kwalifikacja kandydatów na podstawie wyników egzaminu ze znajomości podstaw fizyki oraz rysunku 
technicznego. 
 

2.  CIECIELĄG  Jan 
1. Projekt układu przeniesienia napędu dźwignicy z wykorzystaniem przekładni pasowej 

2. Projekt układu przeniesienia napędu dźwignicy z wykorzystaniem przekładni łańcuchowej 

3.  GRUSZKA  Piotr 

1.  Projekt  trójpalczastego chwytaka manipulatora 
Zakres pracy obejmuje: 
- analizę istniejących rozwiązań konstrukcyjnych trójpalczastych chwytaków manipulatora, 
- opracowanie założeń konstrukcyjnych, 
- opracowanie własnego rozwiązania konstrukcyjnego, 
- wykonanie niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych, 
- opracowanie modelu 3D w wybranym środowisku CAD, 
- wykonanie dokumentacji 2D (rysunek złożeniowy) zaprojektowanej konstrukcji. 

2.  Projekt przyrządu do określania pozycji i orientacji przedmiotu manipulacji w 
     przestrzeni kartezjańskiej manipulatora 
Zakres pracy obejmuje: 
- przegląd metod określania pozycji i orientacji przedmiotu manipulacji  w przestrzeni  
  kartezjańskiej manipulatora, 
- analizę istniejących rozwiązań konstrukcyjnych przyrządów tego typu, 
- opracowanie założeń konstrukcyjnych, 
- opracowanie własnego rozwiązania konstrukcyjnego, 
- wykonanie niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych, 
- opracowanie modelu 3D w wybranym środowisku CAD, 
- wykonanie dokumentacji 2D (rysunek złożeniowy) zaprojektowanej konstrukcji. 

4.  
KOCHANEK  
Hanna 

1. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
 

2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
 

5.  
KUCHARCZYK  
Wojciech 

1. Ocena właściwości termomechanicznych nanokompozytów epoksydowych w aspekcie 
technologii ich wytwarzania 

Praca powinna zawierać: charakterystykę nanokompozytów epoksydowych – także tych w szkielecie 
typu plaster miodu; technologie wytwarzania nanokompozytów ENC; dobór komponentów 
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(nanoproszki i glinokrzemiany warstwowe, przekładka aramidowa, żywica osnowy) i technologii 
wytwarzania próbek badawczych (parametry homogenizacji oraz dyspergowania); plan badań 
właściwości termomechanicznych (DMA); wyniki i analizę badań DMA; wnioski. 
 

2. Analiza właściwości termoochronnych kompozytów epoksydowych z nanorurkami węglowymi 
Praca powinna zawierać: charakterystykę nanorurek węglowych; cechy i zastosowania kompozytów 
epoksydowych z nanorurkami węglowymi; technologie wytwarzania nanokompozytów E-CNT-NC; 
dobór komponentów i technologii wytwarzania próbek badawczych; plan badań ablacyjnych, wyniki i 
analizę badań ablacyjnych, wnioski. 
 

 

LP Promotor 
tematu 

Temat / Opis tematu 

6.  KOWALIK  Marek 

1. Studium funkcjonalności  i  projekt  systemu mocowania i bazowania  o konstrukcji modułowej 
do stosowania na obrabiarkach CNC 

Zakres pracy: przegląd rozwiązań komercyjnych; specyfika ustalania i mocowania  przedmiotów do 
obróbki na MCV; specyfika 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. 
 

2. Studium konstrukcyjne i  projekt  głowicy 8-mio narzędziowej  o napędzie elektrycznym dla małej 
tokarki CNC  

Zakres pracy: przegląd rozwiązań komercyjnych; studium funkcjonalności i ustalenie wymiarów 
charakterystycznych; propozycja  dwóch wariantów mechanizmów obrotu i ryglowania; opracowanie 
konstrukcji (rys. złożeniowy). 
 

3. 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. 
 

4. Studium konstrukcyjne i  projekt  automatu do gięcia drutu i sprężyn w zakresie średnic 0,5-3mm 
Zakres pracy: przegląd rozwiązań komercyjnych; studium funkcjonalności i ustalenie wymiarów 
charakterystycznych; propozycja  dwóch wariantów mechanizmów podawania, gięcia i odcinania; 
opracowanie konstrukcji (rys. złożeniowy). 
 

5. Studium konstrukcyjne i projekt  urządzenia do nagniatania tocznego regulowaną siłą 
nacisku do 5kN i momentem hamującym na rolce nagniatającej  do 60Nm 

 Zakres pracy: przegląd rozwiązań na podstawie literatury; studium funkcjonalności  i ustalenie 
wymiarów charakterystycznych; propozycja  dwóch wariantów mechanizmów wywierania siły 
nacisku i momentu hamującego; wykonanie stosownych obliczeń; opracowanie konstrukcji 
(rys. złożeniowy). 
 

7.  MACIĄG  Paweł 

1. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej dwutłokowego  silnika Stirlinga w układzie Alpha 
Praca obejmuje: opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, niezbędnej do późniejszego wykonania 
modelu; wykonanie niezbędnych obliczeń. 
Wymagania specjalne: dobra znajomość zagadnień z konstrukcji maszyn i urządzeń; dobra znajomość 
materiałoznawstwa; dobra znajomość termodynamiki (z zakresu studiów); doświadczenie 
mechaniczno-warsztatowe. 
 

2. Metody pomiaru sygnałów akustycznych w warunkach pola swobodnego  
i rozproszonego 
Praca obejmuje: opis metod pomiaru emisji dźwięku w warunkach środowiskowych; opis stosowanych 
obecnie w Polsce aktów normatywnych dotyczących emisji dźwięku; określenie wysokości dziennej, 
maksymalnej ekspozycji na dźwięk dla organizmu ludzkiego (na podstawie pomiarów środowiskowych). 
Wymagania specjalne: dobra znajomość zagadnień z wibroakustyki; dobra znajomość arkuszy 
obliczeniowych; znajomość języka angielskiego (technicznego). 
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8.  
MARKIEWICZ  
Andrzej 

1.  Projekt i analiza kinematyczna mechanizmu do rehabilitacji kończyny górnej 
 

2.  Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
 

9.  MAZUR  Tomasz 

1. Projektowanie operacji kontrolnych tolerancji geometrycznych złożonych na współrzędnościowej 
maszynie pomiarowej 

 

2. Projektowanie operacji kontrolnych tolerancji geometrycznych kierunku na współrzędnościowej 
maszynie pomiarowej 

 

LP 
Promotor 

tematu 
Temat / Opis tematu 

10.  
MAZURKIEWICZ  
Andrzej 

1. Wpływ odkształcenia na strukturę i wybrane właściwości kompozytu PTFE-brąz 
Celem pracy jest określenie wpływu stopnia odkształcenia kompozytu polimer-metal, 
charakteryzującego się zróżnicowaniem właściwości mechanicznych i fizycznych z powodu budowy, na 
zmiany wybranych właściwości. 
 

2. Wpływ obróbki cieplnej na właściwości i strukturę wybranego elementu napawanego w 
technologii osadzania laserowego proszków na powierzchni stalowej 

Celem pracy jest ocena wpływu procesów cieplnych na zmiany w budowie struktury, jej 
ujednorodnienie oraz zmiany niektórych właściwości mechanicznych próbek po  napawaniu stellitem 
na powierzchni stalowej. Napawanie wykonano  metodą LENS polegającą  na punktowym nakładaniu 
stopionego w wiązce lasera, o dużej mocy, proszku metalu na dany przekrój detalu. 
 

11.  
MOROZOW 
Dmitrij 

1. Strategia obróbki powierzchniowej w projektowaniu technologicznym CAM 
Przedstawienie zasad projektowania obróbki frezarskiej części przestrzennych z zastosowaniem 
strategii obróbki powierzchniowej 2.5/3D. Wykonanie projektu wybranej części przestrzennej w dwóch 
programach CAM. 
 

2. Optymalizacja procesu projektowania technologicznego w MasteCAM 
Przedstawienie zasad projektowania technologicznego obróbki frezarskiej i tokarskiej z zastosowaniem 
strategii automatycznego projektowania FBM oraz strategii obróbki HSM. Wykonanie projektów obróbki 
wybranych części metodą klasyczną oraz z zastosowaniem technik FBM/HSM programu MasterCAM. 
 

12.  OPARA  Tadeusz 

1. Projekt i opracowanie technologii wykonania układu do pomiaru rozkładu masy paliwa  
 w stożku rozpylania wtryskiwaczy turbinowych silników lotniczych 

Należy zaprojektować hydrauliczny układ zasilania wtryskiwaczy paliwa turbinowych silników 
lotniczych umożliwiający stabilizację ciśnienia rozpylanej cieczy w trakcie próby diagnostycznej. 
Kolejnym elementem zadania dyplomowego jest zaprojektowanie i wykonanie (metodą druku 3D, lub w 
sposób tradycyjny) segregatora kropel do określonych kilkudziesięciu stref wraz z systemem 
odprowadzania z nich cieczy. Pomiar ilości cieczy w każdej ze stref ma być zrealizowany przez system 
przezroczystych menzur ze skalą.  Całość układu powinna stanowić zwarte urządzenie, które po 
kalibracji będzie mogło być użyte do pomiaru przestrzennego rozkładu paliwa. 
 

2. Projekt stanowiska pomiarowego do wyznaczania położenia środka masy człowieka metodą 
zmodyfikowanej dźwigni du Bois-Reymond 

Zadaniem dyplomowym jest zaprojektowanie układu pomiarowego do realizacji wskazanej  metody. 
Jej modyfikacja polega na skonstruowaniu dźwigni dwustronnej, czyli takiej, której lewa strona będzie 
równoważyć siły powstające w układzie nieobciążonym. Projekt ma zawierać dokumentację 
wykonawczą całego stanowiska pomiarowego oraz dokumentację modelu tej dźwigni w skali 
pięciokrotnie pomniejszonej. Finalnym elementem będzie kalibracja wykonanego modelu za pomocą 
kilku wzorców masy. 
 

13.  
POPRZECZKA  
Andrzej 

1. Wpływ  parametrów  obróbki  cieplnej  na  wybrane  właściwości mechaniczne stopu CuNi2Si 
Praca doświadczalna polegająca na wykonaniu zestawu próbek i wykonaniu ich utwardzania 
dyspersyjnego.  Po obróbce cieplnej należy wykonać badania właściwości mechanicznych i struktury i 
statystycznie opracować wyniki. 
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2. Technologia wykonania regeneracji wybranych wyrobów metodą przyrostową (3D) i badania 
strukturalne 

Praca polega na wykonaniu zestawu próbek napawanych przy różnych parametrach dwoma rodzajami 
proszków na podłożu stalowym. Badania mają na celu ocenę parametrów technologicznych w korelacji 
ze strukturą uzyskanych warstw i wybranymi właściwościami mechanicznymi. 
 

14.  RUCKI  Mirosław 

1. Wpływ wybranych parametrów obróbki na dokładność wykonania i jakość powierzchni 
 

2. Badania dokładności przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w procedurach kontroli jakości 
 

 

 

LP 
Promotor 

tematu 
Temat / Opis tematu 

15.  SADOWSKI  Jan 

1. Termodynamiczne aspekty sprawności energetycznej maszyn 
 

2. Analiza procesów termodynamicznych towarzyszących zużywaniu tribologicznemu 
 

16.  SADOWSKI  Piotr 

1.  Projekt modyfikacji testera tribologicznego umożliwiającej ruch liniowy próbki 
 

2.  Projekt układu odprowadzającego cząstki zużycia ze strefy tarcia 
 

17.  
SARNOWICZ  
Leszek 

1. Zaprojektować i wykonać model dydaktyczny przekładni ciernej 
 

2. Zaprojektować i wykonać model dydaktyczny 3-osiowego czujnika siły w zastosowaniu do zadań 
montażowych robotów przemysłowych 

 

18.  
SIEMIĄTKOWSKI  
Zbigniew 

1. Automatyzacja i robotyzacja w obróbce skrawaniem 
Celem pracy jest analiza istniejących rozwiązań związanych z automatyzacją i robotyzację w przemyśle 
metalowym oraz wskazanie trendów rozwojowych. 
 

2. Wybrane zagadnienia obróbki wielkogabarytowych części maszyn na przykładzie obróbki 
monolitycznych wałów korbowych do silników okrętowych 

Celem pracy jest przedstawienie propozycji technologii obróbki wałów korbowych stosowanych 
w silnikach okrętowych i agregatach prądotwórczych. 
 

19.  
STAWARZ  
Sylwester 

1. Wpływ udziału nanonapełniacza na właściwości mechaniczne kompozytu na osnowie z żywicy 
epoksydowej 

 

2. Otrzymywanie i badanie procesów i zjawisk w obszarze tarcia kompozytów polimerowych 
zawierających nanodwutlenek tytanu 

 

20.  
ŻUROWSKI  
Wojciech 

1. Metody ograniczenia zużycia ciernego materiałów podczas tarcia suchego 
 

2. Badania wpływu struktury materiału na odporność na zużycie cierne 
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INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ I ENERGETYKI 
 

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 
 
 
Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn, Komputerowe Systemy Inżynierskie 
Studia I-stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 
 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy 

1. 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. 

2. Projekt sprzęgła z elementami wykonanymi za pomocą technologii 
warstwowych 
Praca polega na zaprojektowaniu w oparciu o wskazaną literaturę i wykonaniu 
dokumentacji technicznej sprzęgła z użyciem programów wspomagania komputerowego z 
uwzględnieniem nietypowej technologii wykonania jej elementów. 

3. Komputerowe obliczanie przekładni mechanicznej 
Praca polega na wykonaniu obliczeń konstrukcyjnych przekładni  mechanicznej z użyciem 

napisanych przez studentów programów komputerowych (C++, Delphi, Turbo Pascal).  

4. Komputerowe wspomaganie projektowania sprzęgła 
Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu dokumentacji technicznej sprzęgła z użyciem 

programu Auto-CAD.  

 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Król 

 

1. Modelowanie wytężenia spowodowanego siłami odśrodkowymi w elementach 

składowych przekładni zębatej walcowej, przekładni hydrokinetycznej oraz 

przekładni cykloidalnej. 

 

Zakres pracy: Przygotowanie modeli geometrycznych trzech przekładni i ich obliczenia 

wytrzymałościowe od sił odśrodkowych za pomocą metody elementów skończonych. 

Praca dla dwóch studentów. Każdy otrzymuje trzy przekładnie. 

 

dr inż. Krzysztof Olejarczyk 
1. Budowa i optymalizacja konstrukcji manipulatora 4- osiowego. 
2. Budowa i optymalizacja konstrukcji manipulatora 5- osiowego. 
3. Budowa i optymalizacja konstrukcji manipulatora 6- osiowego. 

Zakres prac dotyczy wszystkich trzech tematów: 
- rozpoznanie literaturowe, 
- w oparciu o gotowe (zakupione) elementy konstrukcyjne budowa manipulatora, 
- narysowanie modelu manipulatora w programie do projektowania bryłowego 
(np.SolidWorks, Inventor itp.), 
- wykonanie optymalizacji wybranego elementu manipulatora (jedno z ramion) manipulatora 
w dowolnym programie do obliczeń MES, 
- wydruk 3D zoptymalizowanego elementu i zastosowanie go w konstrukcji. 
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dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk 
1. Projekt chwytaka z napędem elektrycznym do zastosowań w robotyce. 

Zaprojektować mały chwytak do zastosowań w robotyce. Szczęki chwytaka mają mieć 

możliwość otwierania i zamykania przy zachowaniu równoległości powierzchni, zaś sam 

chwytak możliwość obrotu szczęk. Jako napęd zastosować serwa elektryczne. Sterowanie 

chwytakiem oparte na Arduino. Opcjonalnie: wykonanie chwytaka technologią druku 3D lub 

cięcia laserowego. 

2. Projekt kartezjańskiej uniwersalnej frezarki CNC. 

Zaprojektować kartezjańską uniwersalną frezarkę CNC. Konstrukcję mechaniczną 

zaprojektować w oparciu o powszechnie dostępne elementy konstrukcyjne, np. Openbuilds. 

Dla zaprojektowanej frezarki dobrać układ sterujący CNC, silniki i oprogramowanie CAM. 

 

dr inż. Marcin Wikło 
1. Kinematyczny wzbudnik drgań z układem zaburzającym i monitorującym 

Praca obejmuje: 

 wykonanie projektu CAD 

 dobór dostępnych elementów mechanicznych (prowadnice, elementy ramy), 
elektrycznych (silnik, sterownik, czujnik przemieszczeń) oraz układu sterowania Arduino 

 wykonanie symulacji działania układu 

 wykonanie modelu 
2. Projekt manipulatora (Manipulatora Robota Mechaniczne Ramię Ręka) i 

optymalizacja topologiczna ramion w oprogramowaniu m.in. OptiStruct  

 wykonanie projektu CAD 

 optymalizacja topologiczna ramion 

 zabudowa nowej przekładni cykloidalnej 

 wykonanie modelu 
 

3. Projekt i zabudowa przekładni do jednej z osi przekładni manipulatora 

 projekt przekładni do wybranej osi manipulatora 

 dobór elementów przekładni  

 wydruk elementów  

 integracja przekładni z silnikiem 
 

dr inż. Przemysław Motyl 
1. Symulacja numeryczna procesów cieplno-przepływowych w domowej instalacji 

grzewczej o mocy do 20kW. 
Celem pracy jest przygotowanie symulacji numerycznej procesów cieplno-przepływowych 
metodą objętości skończonych w wybranym urządzeniu grzewczym opalanym paliwem 
stałym. W toku realizowanej pracy niezbędne będzie przeprowadzenie obliczeń w jednym z 
dostępnych programów CFD.  
 

2. Projekt narzędzia/makra optymalizującego koszty transportu towarów w małej, lub 
średniej firmie produkcyjnej. 
Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązania informatycznego, które umożliwi 
optymalizowanie pod względem kosztów załadunku towarów przeznaczonych do transportu 
w małej, lub średniej firmie produkcyjnej. 
 

dr inż. Bogdan Noga 
1. Projekt instalacji do filtrowania wydobywanej i zatłaczanej wody termalnej. 
2.  Projekt głębinowego wymiennika ciepła montowanego w otworach wiertniczych. 
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dr inż. Sławomir Stachura 
1. Projekt stalowej konstrukcji wiaty parkingowej wymiarach 50 x 100m 

1. dobór układu nośnego wiaty 

2. zestawienie obciążeń 

3. obliczenia statyczne i stateczności 

4. sprawdzenie warunków stanów granicznych nośności i użytkowalności 

5. dokumentacja rysunkowa 
2. Projekt stalowej konstrukcji hali magazynowej wymiarach 22 x 80m 

1. dobór układu nośnego hali 

2. zestawienie obciążeń 

3. obliczenia statyczne i stateczności 

4. sprawdzenie warunków stanów granicznych nośności i użytkowalności 

5. dokumentacja rysunkowa 
 


