
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Pracownicy jednostki: Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych w roku akademickim 2009/2010 realizują następujące prace dyplomowe.

Na kierunku MiBM_Is_S - Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 7)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Spawanie stali austenityczno-ferrytycznych. / Welding of austenitic-ferritic

steel.
dr inż. Pocica Anna dr hab. inż.  Paul Henryk SZCZEPANIAK

PRZEMYSŁAW / 
2 Spawalność miedzi i jej stopów. / Weldability of the Cu and Cu alloys. dr inż. Nowak Andrzej dr hab. inż.  Paul Henryk KUS ANNA / 
3 Projekt technologiczny procesu wyżarzania rekrystalizującego wybranych

stopów miedzi. / Technological project of recrystallization annealing of
chosen copper alloys.

dr inż. Namysło Andrzej dr hab. inż.  Paul Henryk FRYGA MICHAŁ / 

4 Wpływ stopnia gniotu i temperatury rekrystalizacji na wielkość ziarna w
wybranym stopie. / The influence of deformation degree  and
recrystallization temperature on grain size in a given alloy.

dr inż. Rosiak Mariusz dr hab. inż.  Paul Henryk ŻURAWKA MARCIN / 

5 Utwardzanie wydzieleniowe wybranego stopu aluminium (PA6 lub PA9).
Projekt przebiegu technologii zwiększania własności wytrzymałościowych
wybranego stopu aluminium. / Precipitation strengthening in aluminium
alloy (PA6 or PA9).

dr Hepner Maria dr hab. inż.  Paul Henryk BIAŁOWĄS GRZEGORZ / 

6 Badanie bimetalu Cu-AL wykonanego technologią zgrzewania
wybuchowego przy różnych parametrach procesu. / An invetigation of
CU-AL bimetal made by explosive cladding make us of different
parameters of process.

dr Prażmowski Mariusz dr hab. inż.  Paul Henryk SZUMNY RADOSŁAW / 

7 Struktura i właściwości złącz bimetalicznych typu nikiel - tytan zgrzewanych
metodą wybuchową. / Bind structure and properties of bimetallic nickel -
titanium type welded with explosive method.

dr Bański Robert prof. dr hab. inż.  Łagoda
Tadeusz

SZYMICZEK PAWEŁ / 

Na kierunku MiBM_Is_NS - Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 3)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Wykonanie układów równowagi fazowej wybranych stopów metali. /

Formation of the phase equilibrium diagrams of the any metal alloys.
dr inż. Pocica Anna dr hab. inż.  Paul Henryk ŚLEBIODA SZYMON / 
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2 Wpływu warunków krzepnięcia na strukturę i właściwości wybranego stopu
cynku. / The influence of solidification conditions on structure and
properties of zinc alloy.

dr Hepner Maria dr hab. inż.  Paul Henryk ZALWERT ADAM / 

3 Wpływ temperatury austenityzowania na wielkość ziarna w wybranej stali. /
The influence of austenic temperature on grain size in a given steel.

dr inż. Rosiak Mariusz dr hab. inż.  Paul Henryk PIOSEK SEBASTIAN / 

Na kierunku TRiL_Is_S - Technika Rolnicza i Leśna stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 1)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Analiza możliwości wykorzystania zużytej masy formierskiej do budowy

dróg leśnych. / Opportunities analysis of utilising moulding sand for forest
road
construction.

dr inż. Micker Adam dr hab. inż.  Sztyber Janusz KIECKO RÓŻA / 

Na kierunku IS_Is_S - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 2)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Analiza możliwości wykorzystania biogazu z wysypiska odpadów

komunalnych w Opolu. / Opportunities analysis of utilising biogas from
urban waste landfill in Opole.

dr inż. Micker Adam prof. dr hab. inż.  Kotowski
Włodzimierz

PŁOŃSKI ARKADIUSZ / 

2 Współspalanie biomasy roślinnej w kotłach energetycznych - aspekty
ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne / Co-burning of plant biomass
in power boiler - ecological, technological and enonomics asspects.

dr inż. Micker Adam prof. dr hab. inż.  Kotowski
Włodzimierz

KOŚNY MATEUSZ / 

............................................................. .............................................................
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