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Lp. Temat pracy dyplomowej [Title of diploma work] Wykonuj ący [Student] Promotor 
[Promotor] 

Recenzent 
[Reviewer] 

Badania symulacyjne dynamiki przesiewacza 
wibracyjnego 1. 

Simulation of vibrating screen dynamics   

Krzysztof  BARON 
dr in Ŝ. 
Grzegorz Robak 

dr hab. inŜ., prof. PO 
Stanisław Piesiak 

Zastosowanie metody „hot spot” w wyznaczaniu trwałości 
złączy spawanych    

2. 
Application of the hot spot method for determination  
of the welded joint life  

Łukasz  BLACHA prof. dr hab. inŜ. 
Tadeusz Łagoda 

dr in Ŝ. Adam Niesłony  

Analiza rangi waŜności parametrów konstrukcyjnych  
i eksploatacyjnych zaworu przelewowego  
z uwzględnieniem zmodyfikowanych drzew logicznych 

3. 
Analysis of importance rank of constructional and service 
parameters of the overflow valve using the modified logical 
trees  

Adam DEPTUŁA prof. dr hab. 
Marian Partyka  

dr hab. inŜ.  
Cyprian T. Lachowicz 

Analiza wytęŜenia złączy spawanych z wykorzystaniem 
środowiska CATIA v5  4. 

Analysis of welded joint effort using CATIA v5 environment  

Piotr  HOLUBEK 
dr in Ŝ. 
Roland Pawliczek  

prof. dr hab. inŜ.  
Grzegorz Gasiak  
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Winda przyschodowa dla osób niepełnosprawnych   
5. 

The lift for disabled people  
Marcin ŁAGIEWA dr in Ŝ. 

Włodzimierz Będkowski 
prof. dr hab. inŜ.  
Ewald Macha 

Znaczenie interakcji parametrów konstrukcyjnych  
i eksploatacyjnych na przykładzie pompy wirowej 
śmigłowej z uwzględnieniem zmodyfikowanych drzew 
logicznych  6. 

Role of interaction of constructional and service parameters 
of the impeller pump using the modified logical trees  

Paweł  MUCHA prof. dr hab. 
Marian Partyka 

dr in Ŝ. 
Cyprian T. Lachowicz 

Badania symulacyjne dynamiki ruchu Ŝurawia wieŜowego 
z poziomym wysięgnikiem  

7. 
Simulation of motion dynamics of the tower crane with  
the horizontal jib  

Artur OSTAPI ŃSKI dr hab. inŜ., prof.PO 
Stanisław Piesiak 

dr in Ŝ. 
Józef Grzelak 

Badania symulacyjne dynamiki ruchu Ŝurawia 
przeładunkowego z napędem hydraulicznym   

8. 
Simulation of motion dynamics of the reloading crane  
with the fluid drive  

Adrian  PALA dr in Ŝ.  
Józef Grzelak 

dr hab. inŜ., prof. PO 
Stanisław Piesiak 

Numeryczna analiza wartości napręŜeń i odkształceń 
słupów oświetleniowych  9. 

Numerical analysis of stresses and strains in lamp posts  

Paweł  SIKORA 
dr in Ŝ. 
Zbigniew Marciniak  

prof.dr hab. inŜ. 
Ewald  Macha 

Badania symulacyjne dynamiki ruchu Ŝurawia wieŜowego 
z wychylnym wysięgnikiem  

10. 
Simulation of motion dynamics of the tower crane with  
the luffing jib crane  

Henryk  SZCZĘŚNIAK dr in Ŝ. 
Józef Grzelak 

 
dr hab. inŜ., prof. PO 
Stanisław Piesiak 
 

11. Numeryczna analiza stanu odkształcenia i napręŜenia  
w szyjce próbki rozciąganej 

Andrzej 
SZUMLAKOWSKI 

prof. dr hab. inŜ. 
Grzegorz Gasiak  

dr in Ŝ.  
Cyprian T. Lachowicz  
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Numerical analysis of the stress and strain states in the neck 
of the specimen subjected to tension  

Analiza numeryczna stanu napręŜenia i odkształcenia  
w próbkach poddanych rozciąganiu  

12. 
Numerical analysis of the stress and strain states in 
specimens subjected to compression   

Adam  SZYMAŃSKI dr in Ŝ. 
Dariusz Rozumek  

prof. dr hab. inŜ. 
Ewald Macha  

Model mechanizmu obrabiarki sterowanej numerycznie  
z uŜyciem silników krokowych   

13. 
The model of mechanism of the numerically controlled 
machine using stepper motors  

Łukasz  TOBIS dr in Ŝ. 
Roland Pawliczek  

prof. dr hab. inŜ.  
Ewald  Macha  

Analiza wpływu parametrów modelu Ŝurawia 
samojezdnego z wysięgnikiem teleskopowym na jego 
charakterystykę pracy 14. 

The analysis of influence of parameters of a mobile crane 
with telescopic arm on its performance characteristics  

Łukasz  URBAŃCZYK 
dr in Ŝ.  
Grzegorz Robak  

dr hab. inŜ., prof. PO  
Stanisław Piesiak  

Analiza dynamiczna płyty podłogowej pojazdu 
studialnego   15. 

Dynamic analysis of the floor panel of a vehicle  

Damian 
WOJCIECHOWSKI 

dr in Ŝ.  
Cyprian T. Lachowicz  

prof. dr hab. inŜ. 
Grzegorz Gasiak 

Numeryczna analiza wytęŜenia prostokątnych płyt  
z obszarami perforacji   

16. 
Numerical analysis of effort of rectangular plates with 
perforated areas  

Grzegorz ZAPOTOCZNY prof. dr hab. inŜ. 
Grzegorz Gasiak 

dr  inŜ. 
Cyprian T. Lachowicz 
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