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KATEDRA POJAZDÓW DROGOWYCH I ROLNICZYCH  
 

 TEMATY PRAC DYPLOMOW YCH – rok ak. 2008/2009 
 
Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  

Studia STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – INśYNIERSKIE  
– specjalność: Samochody i ciągniki 

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

Promotor 
[Promotor] 

Recenzent 
[Reviewer] 

1.  

Projekt adaptacyjny i modernizacja stanowiska do badań hydraulicznego 
układu hamulcowego 
Adaptation design and modernization of stand for hydraulic braking system 
research 

BERNARD Damian dr in Ŝ.  
J. Polnar 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

2.  Projekt zawieszenia tylnego samochodu  
Design of rear suspension system 

BRYLKA Piotr 
dr in Ŝ.  
A. Bieniek 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

3.  Projekt i wykonanie układu wylotowego silnika spalinowego 
Design and realization of combustion engine outlet system 

FASZYNKA Sebastian dr in Ŝ.  
A. Bieniek 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

4.  Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej mikrociągnika 
Design and realization of electric installation for micro-tractor  

GRABOWSKI Adrian  dr in Ŝ.  
J. Mamala 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

5.  Układ chłodzenia samochodu badawczego 
Cooling unit for experimental car 

HOWON Robert dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

dr in Ŝ.  
J. Mamala 

6.  Diagnostyczny symulator uszkodzeń alternatora 
Diagnostic simulator of alternator failure 

JESIONEK Piotr dr in Ŝ.  
J. Polnar 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

7.  
Projekt i wykonanie kolektorów wylotowych czterosuwowego silnika 
spalinowego 
Design and realization of outlet manifold four-stroke combustion engine  

KLEMENZ Krzysztof dr in Ŝ.  
A. Bieniek 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

8.  Stanowisko do wyznaczanie charakterystyki silnika metodą inercyjną  
The stand to engine characteristic determination with inertial method 

KRAWCZYK Kamil dr in Ŝ.  
J. Mamala 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

9.  Projekt modernizacji układu hamulcowego samochodu SASPO (ABS) 
The project of the SASPO car breaking system modernization (ABS)  KUCZERA Mariusz 

dr in Ŝ.  
A. PoraŜko 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 
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10.  

Modernizacja układu hamulcowego i zawieszenia kół przednich ze 
względu na montaŜ układu ABS  
Modernization of the breaking system and front wheels suspension 
considering the ABS system assembly. 

KULIKOWSKI 
Dariusz 

dr in Ŝ.  
A. PoraŜko 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

11.  Adaptacja silnika o zapłonie samoczynnym do zasilania wielopaliwowego 
Diesel engine adaptation for multi fuel supply KUROWSKI Grzegorz  

dr in Ŝ.  
J. Polnar 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

12.  Modernizacja stanowiska do badań alternatora 
Modernization of stand for alternator research  

LAZAR Sebastian dr in Ŝ.  
A. Augustynowicz 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

13.  Projekt przekładni planetarnej sterowanej elektrycznie 
Design of electrically controlled planetary gear  

LEBIECKI Łukasz dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

dr in Ŝ.  
A. Bieniek 

14.  Projekt układu wylotowego silnika ZI 
Design of outtake unit for SI engine 

NAWROCKI Konrad dr in Ŝ.  
I. Hetmańczyk 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

15.  Optymalizacja mapy zasilania dla silnika dwupaliwowego  
Supply map optimization for dual fuel engine 

OBARA Michał dr in Ŝ.  
I. Hetmańczyk 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

16.  Technologie zabezpieczenia antykorozyjnego samochodu badawczego 
Antirust technology in experimental car SZOPA Paweł 

dr in Ŝ.  
A. PoraŜko 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc 

 

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  
 

Studia STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE  
– specjalność: Samochody i ciągniki 

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

[Student] 
Promotor 

[Promotor] 
Recenzent 
[Reviewer] 

17.  

Projekt i wykonanie stanowiska badawczego do analizy przyspieszeń układu 
zawieszenia samochodu 
Design and realization of research stand to analysis of accelerations of 
suspension system 

ANTOSIK Michał dr in Ŝ.  
J. Mamala 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

18.  Badanie metalograficzne i eksploatacyjne regeneratora metalo-ceramicznego 
Metallographic research and running of metalic-ceramic regenerator 

CZERNIA Jacek 
dr in Ŝ.  
J. Polnar 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

19.  Sprawność napędu samochodu osobowego z silnikiem ZI w cyklu jezdnym 
Investigation of the propulsion-efficiency car SI with engine in the driving cycle 

KĘDZIA Michał dr hab. inŜ.  
W. Siłka 

dr in Ŝ.  
J. Mamala 
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20.  Wpływ zmian konstrukcyjnych układu dolotowego na przepływ ładunku 
Influence of construction the suction manifold on air mass flow 

KOLACZEK 
Wojciech 

dr in Ŝ.  
I. Hetmańczyk 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

21.  
Analiza zdolności przyspieszenia samochodu zasilanego paliwem o zmiennej 
liczbie oktanowej  
Analyze of car acceleration supply of fuel octane number 

KUCHARCZYK 
Dawid 

dr in Ŝ.  
I. Hetmańczyk 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

22.  

Badanie porównawcze własności dynamicznych pojazdu metodą symulacji 
cyfrowej 
Compare research dynamic characteristic of vehicle of digital simulation 
method 

KUCHARZEWSKI 
Krzysztof 

dr in Ŝ.  
A. 
Augustynowicz 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

23.  
Analiza zuŜycia paliwa w silniku zasilanym paliwem o zmiennej liczbie 
oktanowej 
Analyze fuel consumption in engine supply of fuel octane number 

LASKOWSKI 
Jarosław 

dr in Ŝ.  
I. Hetmańczyk 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

24.  
Sprawność napędu samochodu osobowego z silnikiem ZS w cyklu jezdnym 
Investigation of the propulsion-efficiency car with CI engine in the driving 
cycle 

MORAWIEC Janusz 
dr hab. inŜ.  
W. Siłka 

dr in Ŝ.  
J. Mamala 

25.  
Badanie blach platerowanych łączonych wybuchowo Tytan-Nikiel o małych 
grubościach. 
Investigation on sheet metal plates Ti-Ni joined by explosive cladding  

NIEZGODA Konrad  
dr in Ŝ.  
R. Bański 

dr hab. inŜ. G. 
Filipczak, prof. PO 

26.  
Sterowanie bezstopniową przekładnią cięgnową a wskaźniki jej pracy 
Automatic control of continuously variable transmission and the operating 
characteristics 

PARDEJ Szymon 
dr in Ŝ.  
W. Hepner 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

27.  
Analiza przyspieszenia nadwozia samochodu przy pokonaniu przeszkody 
drogowej 
Analysis of acceleration of body of car at overcoming road barrier 

SALACHNA Marcin  
dr in Ŝ.  
J. Mamala 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

28.  Analiza rozkładu temperatur w silniku widlastym o zapłonie iskrowym  
The analysis of schedule of temperatures in forked spark-ignition engine 

STASIAK Tomasz 
dr in Ŝ.  
J. Mamala 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

29.  Analiza porównawcza metod obliczeniowych prędkości zderzeniowej pojazdu 
Compare analysis of computing method vehicle of impact speed 

STOCHNIJ Karol dr in Ŝ.  
A. PoraŜko 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

30.  
Badania porównawcze mechanicznego i hydraulicznego hamulca 
pomocniczego 
Compare research auxiliary mechanical and hydraulic braking system 

ZIOBER Michał 
dr in Ŝ.  
A. 
Augustynowicz 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 
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Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  
  

Studia NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – INśYNIERSKIE  
– specjalność: Samochody i ciągniki 

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

Promotor 
[Promotor] 

Recenzent 
[Reviewer] 

31.  Układy Centralnego Smarowania w ładowarkach kołowych 
Central lubrication system in wheel’s loading machine 

BARAŃSKI Tomasz 
dr in Ŝ.  
A. PoraŜko 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

32.  
Problem produkcji i kontroli jako ści elementów nośnych nadwozi 
samochodów osobowych 
Problems of construction and quality control of vehicle body elements 

BEJCZUK Dariusz 
dr in Ŝ.  
A. PoraŜko 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

33.  
Projekt i wykonanie stanowiska do badania parametrów oświetlenia 
samochodu 
Design and realization of test stand of vehicle’s lighting system 

HUMAJ Marek 
dr in Ŝ.  
A. PoraŜko 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

34.  Projekt układu smaruj ącego przed rozruchem silnika 
Design of engine lubrication system before its starting 

LEWANDOWICZ 
Marek 

dr in Ŝ.  
A. Bieniek 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

35.  Projekt bezstopniowej przekładni mechanicznej 
Design of the mechanical continuously variable transmission 

PIETRUSZKA 
Krzysztof 

dr in Ŝ.  
W. Hepner 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

36.  Projekt i wykonanie stanowiska do diagnostyki turbospręŜarek 
Design and realization diagnostic turbocharger 

POGODOWSKI 
Artur 

dr in Ŝ.  
J. Polnar 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

37.  Analiza porównawcza tachografu samochodowego 
Compare analysis vehicle tachograph 

PUDEŁKO Paweł 
dr in Ŝ.  
A. 
Augustynowicz 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

38.  Bezprzewodowy system diagnostyczny 
Wireless diagnostic system 

RAMBAU 
Krzysztof 

dr in Ŝ.  
J. Mamala 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos 
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39.  Projekt i wykonanie samochodowej instalacji oświetleniowej 
Design and realization of vehicle’s lighting circuits system 

RÓśAŃSKI Jacek 
dr in Ŝ.  
A. PoraŜko 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 

40.  Wykonanie i badania wstępne bezstopniowej przekładni mechanicznej 
Realization and testing of the continuously variable gear 

SOJKA Rafał 
dr in Ŝ.  
W. Hepner 

dr hab. inŜ.  
J. Jantos, prof. PO 

41.  
Analiza porównawcza samochodów przystosowanych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
Compare analysis adapter cars for disabled drivers 

WILCZEK 
Krzysztof 

dr in Ŝ.  
A. 
Augustynowicz 

dr hab. inŜ.  
M. Ferenc, prof. PO 
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