
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Pracownicy jednostki: Katedra Inżynierii Procesowej w roku akademickim 2009/2010 realizują następujące prace dyplomowe.

Na kierunku MiBM_Is_S - Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 3)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Mieszanie i mieszalniki / Mixing process and mixers dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Hapanowicz

Jerzy
ŁOTOCKI KRZYSZTOF / 

2 Zasady doboru urządzeń do mechanicznej separacji faz / Rule of selection
apparatus for mechanical separation of phases

dr hab. inż. Hapanowicz Jerzy dr inż.  Czernek Krystian MÓL MATEUSZ / 

3 Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania  procesu barbotażu / The
project of laboratory test standing to the investigation of aeration

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

SROKA PIOTR / 

Na kierunku MiBM_Is_NS - Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 1)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Konstrukcje nośne zbiorników poziomych / Supporting structures of

horizontal vessels
dr hab. inż. Filipczak Gabriel dr inż.  Dyga Roman RYDZAK PIOTR / 

Na kierunku TRiL_Is_S - Technika Rolnicza i Leśna stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 2)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Projekt przechowalni ziemniaków / Project of the potatoes store dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Czernek Krystian DRATWA JOANNA / 
2 Techniki przechowywania marchwi / Technics of carrot storage dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Dyga Roman KUDŁACZ TOMASZ / 

Na kierunku TRiL_Is_NS - Technika Rolnicza i Leśna niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 1)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Projekt układu chłodzenia komory przechowalniczej dla warzyw liściastych

/ Project of cooling chamber for leaf vegetables store
dr inż. Dyga Roman dr hab. inż.  Witczak Stanisław KRUPA GRZEGORZ / 

Na kierunku IS_Is_S - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 8)
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Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Filtracja i jej przemysłowe zastosowanie / Industrial application of filtration dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Filipczak Gabriel SURMA DOROTA / 
2 Chłodnie kominowe / Cooling towers dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Hapanowicz

Jerzy
KLISZ PIOTR / 

3 Izolacje ciepłochronne - zasady doboru i przykłady obliczania / Heat
insulations - principle of selection and calculate examples

dr hab. inż. Hapanowicz Jerzy dr hab. inż.  Witczak Stanisław GALLUS DAWID / 

4 Projekt instalacji odpylającej silosy cementu / The project of dust extraction
installation of cement storage bins

dr inż. Wzorek Małgorzata dr hab. inż.  Filipczak Gabriel KACZMAREK SZYMON / 

5 Technologie wychwytywania CO2 ze spalin / The technologies of catching
CO2 from combustion gas

dr inż. Wzorek Małgorzata dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

BIL ANDRZEJ / 

6 Nowoczesne techniki pomiaru strumienia płynu / The modern techniques of
fluid measurements

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

SOBONKIEWICZ LESZEK / 

7 Bioreaktory membranowe w inżynierii środowiska / Membrane bioreactors
in environmental engineering

dr inż. Płaczek Małgorzata dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

DWORZYŃSKA EWELINA / 

8 Projektowanie bioreaktorów / Design of  bioreactors dr inż. Płaczek Małgorzata dr hab. inż.  Filipczak Gabriel CZEKATOWSKI MICHAŁ / 

Na kierunku IS_Is_NS - Inżynieria Środowiska niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 2)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Ekstrakcja i jej przemysłowe zastosowanie / Extraction and its industrial

application
dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Filipczak Gabriel JANCZURA KATARZYNA / 

2 Projekt systemu oddymiania garażu podziemnego / Project of smoke
recovery system for underground parking garage

dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Witczak Stanisław KORZEKWA ANDRZEJ / 

Na kierunku IS_mgr_S_PiUIS - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 jednolite magisterskie PiUIS (przydzielono dyplomów: 15)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Pompa ciepła współpracująca z kolektorem słonecznym i gruntowym

wymiennikiem ciepła / Heat pump integrated with solar collector and 
ground heat exchanger

dr inż. Skoczylas Dariusz dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

KURDZIEL PIOTR / 

2 Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w
instalacji wentylacyjnej / Analysis of the possibilities of applying alternative
sources of energy to ventilation system

dr inż. Skoczylas Dariusz dr hab. inż.  Filipczak Gabriel MISZTAK MARTA / 

3 Hydrodynamika przepływu wielofazowego przy przewężeniu przewodu
rurowego. / Hydrodynamics of multiphase flow in pipe line contraction

dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Dyga Roman BAROWSKI DARIUSZ / 
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4 Hydrodynamika przepływu wielofazowego przy rozszerzeniu przewodu
rurowego / The hydrodynamics of multiphase flow in extension pipe line

dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Płaczek Małgorzata DYSZY PAWEŁ / 

5 Hydraulika przepływu gaz-ciecz przez spienione metale / The hydraulics of
gas-liquid flow through foamy metals

dr inż. Dyga Roman dr hab. inż.  Witczak Stanisław POŚPIECH MARCIN / 

6 Badania wymiany ciepła przy przepływie dwufazowym przez materiały
porowate / Investigation of heat transfer in two-phase flow through porous
materials

dr inż. Dyga Roman dr hab. inż.  Witczak Stanisław MOSIŃSKA MONIKA / 

7 Weryfikacja metod obliczania udziału objętościowego gazu w oparciu o
wyniki badań doświadczalnych przepływu dwufazowego gaz-ciecz /
Verification of calculation methods of gas volume fraction based on
experimental researches gas-liquid two phase flow

dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Witczak Stanisław STRZELCZYK TOMASZ / 

8 Badania wielkości charakteryzujących stan powierzchni rozdziału faz przy
dwufazowym przepływie pierścieniowym / The investigations of interface
characteristic parameters in two phase annular flow

dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Filipczak Gabriel ŁAZIK MONIKA / 

9 Analiza możliwości intensyfikacji procesu suszenia paliw z odpadów 
w suszarni bębnowej / Analysis of intensification possibilities of drying
process of fuel from waste in drum dryer

dr inż. Wzorek Małgorzata dr hab. inż.  Witczak Stanisław GOŁDA SYLWIA / 

10 Niskotemperaturowe suszenie paliw z osadów ściekowych / Low -
temperature drying of fuel from sewage sludge

dr inż. Wzorek Małgorzata dr hab. inż.  Filipczak Gabriel MOCZA MONIKA / 

11 Wpływ zmian temperatury na lepkość ciekłych układów dwufazowych / The
influence of temperature changes of two phase liquid-liquid viscosity

dr inż. Dybek Barbara dr hab. inż.  Witczak Stanisław MILEK MONIKA / 

12 Warunki wnikania ciepła podczas przepływu dyspersyjnych układów
dwufazowych / The conditions of heat transfer during dispersion of
liquid-liquid two phase flow

dr inż. Dybek Barbara dr hab. inż.  Witczak Stanisław POLACZEK PATRYCJA / 

13 Systemy odpylania gazów odlotowych / Systems of gas cleaning dr inż. Płaczek Małgorzata dr hab. inż.  Witczak Stanisław WĘGRZYN MARCIN / 
14 Hydrodynamika transportu pneumatycznego / Hydrodynamic of pneumatic

transport
dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Szmolke Norbert KUDŁA PIOTR / 

15 Projekt elektrowni wiatrowej do zasilania małej architektury / Project of
power station for supplying small architecture

dr inż. Rząsa Mariusz dr hab. inż.  Witczak Stanisław PIWKO ADAM / 

Na kierunku MiBM_IIs_NS_MiUP - Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne
 drugiego stopnia MiUP (przydzielono dyplomów: 8)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Urządzenia dozująco-transportujące do szlamów i mułów / Feeder

equipments for sludges and muds
dr hab. inż. Filipczak Gabriel dr hab. inż.  Witczak Stanisław KLINIK PAWEŁ / 
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2 Podziemne zgazowanie węgla kamiennego / Underground gasification of
hard coal

dr hab. inż. Filipczak Gabriel dr hab. inż.  Witczak Stanisław WAŁOWSKI GRZEGORZ / 

3 Obliczenia konstrukcyjne oraz zastosowanie przemysłowe chłodnic
powietrza / Construction calculation  and industrial application of air coolers

dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Witczak Stanisław MALASY GRZEGORZ / 

4 Regeneracja elementów i urządzeń węzłów cieplnych / Regeneration of
elements and apparatus of local heat system

dr inż. Czernek Krystian dr hab. inż.  Filipczak Gabriel GALECZKA JERZY / 

5 Właściwości reologiczne rozproszonych układów wielofazowych /
Rheological properties of dispersed muliphase systems

dr hab. inż. Hapanowicz Jerzy dr inż.  Dybek Barbara WARDACH IZABELA / 

6 Czyste technologie węglowe / Clean coal technology dr inż. Wzorek Małgorzata dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

BAR MARCJAN / 

7 Techniczne aspekty rozwoju technologii sekwestracji dwutlenku węgla /
Technical aspects of development of carbon dioxide sequestration
technology

dr inż. Płaczek Małgorzata dr hab. inż.  Filipczak Gabriel MATUŁA RAFAŁ / 

8 Charakterystyka urządzeń do odzyskiwania i zagospodarowania odpadów
w przemyśle meblarskim i drzewnym / Characteristic of apparatuses for
recovery and waste management in furniture and wood industry

dr hab. inż. Witczak Stanisław dr inż.  Płaczek Małgorzata BARANOWSKI MARIUSZ / 

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