
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Pracownicy jednostki: Katedra Inżynierii Procesowej w roku akademickim 2010/2011 realizują następujące prace dyplomowe.

Na kierunku MiBM_Is_S - Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 System rejestracji sygnałów aparatury kontrolno-pomiarowej w procesach

przemysłowych / Registration systems of signals of control - measuring
apparatus in industry processes

dr inż. Dyga Roman dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

KANDZIORA TOMASZ / 

2 Aparaty do zatężania roztworów / Apparatus for concentration solutions dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Witczak Stanisław MORYS TOMASZ / 

Na kierunku MiBM_Is_NS - Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Powłoki ochronne w aparaturze procesowej / Protective coatings in process

apparatus
dr hab. inż. Hapanowicz Jerzy dr inż.  Dyga Roman SZEWCZYK ŁUKASZ / 

2 Projekt stanowiska do wyznaczania efektywnego współczynnika
przewodzenia ciepła materiałów porowatych / Project of test stand of 
thermal effective conductivity  heat coefficient of porous materials

dr inż. Dyga Roman dr hab. inż.  Filipczak Gabriel GAWLIK ROMAN / 

Na kierunku TRiL_Is_S - Technika Rolnicza i Leśna stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Ocena przydatności przechowalniczej ziemniaków / Assessment of keeping

quality of potatoes
dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Czernek Krystian MATUSZ MARCIN / 

2 Projekt techniczny chlewni w cyklu zamkniętym ze szczególnym
uwzględnieniem dobrostanu świń / Technological project of the piggery in
the closed cycle  with special taking into consideration well-being of pigs

dr hab. inż. Nawrocki Lech dr inż.  Czernek Krystian SZCZEPANIAK ANNA / 

3 Przechowalnictwo zbóż / Grains storage dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Witczak Stanisław BARAŃSKI TOMASZ / 

Na kierunku IS_Is_S - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
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1 Projekt ekologicznego dystrybutora paliwa / Project of the ecological
distributor of the fuel

dr inż. Mamala Jarosław dr hab. inż.  Witczak Stanisław NOWAK MICHAŁ / 

2 Wykorzystanie materiałów porowatych w aparaturze przemysłowej /
Application of porous materials in industry processes

dr inż. Dyga Roman prof. dr hab. inż.  Troniewski
Leon

KAŁUŻA EWELINA / 

3 Aparaty do wymiany ciepła / Heat transfer apparatus dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Filipczak Gabriel MALEJKA MARZENA / 
4 Technologiczne aspekty brykietowania surowców energetycznych /

Technological aspects of briquetting energetic materials
dr inż. Wzorek Małgorzata prof. dr hab. inż.  Troniewski

Leon
KSIĄDZYNA KACPER / 

Na kierunku IS_Is_NS - Inżynieria Środowiska niestacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Układy hybrydowe w inżynierii i ochronie środowiska / Hybrid systems in

environmental engineering
dr inż. Płaczek Małgorzata dr hab. inż.  Filipczak Gabriel POLEWKA GRZEGORZ / 

Na kierunku IS_IIs_S_PiUIS - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 drugiego stopnia PiUIS

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Filtry powietrza w zastosowaniach klimatyzacji przemysłowych / Air filter in

industry air conditioning applications
dr hab. inż. Filipczak Gabriel dr hab. inż.  Witczak Stanisław PFEIFER JAKUB / 

2 Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej, bilans energii i kosztów / dr inż. Micker Adam dr hab. inż.  Witczak Stanisław KOŚNY MATEUSZ / 
3 Porównanie właściwości paliw z osadów suszonych termicznie i

niskotemperaturowo / Comparing of properties of thermal and low
temperature dried fuels from sewage sludge

dr inż. Wzorek Małgorzata prof. dr hab. inż.  Troniewski
Leon

SYGIT MAŁGORZATA / 

4 Niskotemperaturowe suszenie osadów ściekowych / Low temperature
drying of sewage sludge

dr inż. Wzorek Małgorzata prof. dr hab. inż.  Troniewski
Leon

DUDA IZABELA / 

5 Efektywna przewodność cieplna wypełnień porowatych / Effective thermal
conductivity of porous packing

dr inż. Dyga Roman dr hab. inż.  Witczak Stanisław KLISZ PIOTR / 

6 Wnikanie ciepła przy przepływie płynu przez spienione aluminium / Heat
transfer during the fluid flow through a aluminium foam

dr inż. Dyga Roman dr hab. inż.  Filipczak Gabriel GŁODEK BARTŁOMIEJ / 

7 Straty ciśnienia przy przepływie przez spienione aluminium / Pressure drop
during the flow through a aluminium foam

dr inż. Dyga Roman dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

GALLUS DAWID / 

8 Swobodny ruch kropli w środowisku cieczy / Natural movement of drops in
liquid environment

dr hab. inż. Hapanowicz Jerzy dr hab. inż.  Filipczak Gabriel KOPACZ TOMASZ / 

9 Opory przepływu układu nieizotermicznego ciecz-ciecz / The pressure drop
of non isothermal liquid-liquid two phase flow

dr inż. Dybek Barbara dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

SOBONKIEWICZ LESZEK / 
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10 Warunki wnikania ciepła podczas przepływu emulsyjnych układów
dwufazowych / The conditions of heat transfer during emulsion of
liquid-liuid two phase flow

dr inż. Dybek Barbara dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

SOBALAK GRZEGORZ / 

11 Hydrodynamika opadającego w rurach pionowych przepływu mieszaniny
gazowo-cieczowej / 

dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Czernek Krystian BOGUSZ SEBASTIAN / 

12 Hydrodynamika przepływu dwufazowego w rurach o zmiennym przekroju / dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Dybek Barbara BOGUSZ KATARZYNA / 
13 Charakterystyka dysz ssących do transportu pneumatycznego / dr hab. inż. Witczak Stanisław dr hab. inż.  Filipczak Gabriel WINIARSKA ANNA / 

............................................................. .............................................................
Kierownik Katedry Dziekan
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