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1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy):

1995 – 2000 Akademia Techniczno-Rolnicza (obecnie Uniwersytet Technologiczno-

-Przyrodniczy) w Bydgoszczy, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: 

Obrabiarki i Urządzenia Technologiczne, magister inżynier

2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, ty-

tuł pracy dr i hab., tytuł profesora):

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności):

Mechanika i budowa maszyn, Eksploatacja maszyn i pojazdów, Komputerowe wspo-

maganie projektowania i wytwarzania (CAD/CAM)

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodo-

wych):

SIMP Oddział w Bydgoszczy, Sekcja Eksploatacji Maszyn

5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią):

6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recen-

zje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora):

7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):

Diagnostyka układów hydrauliki siłowej maszyn roboczych i pojazdów

8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane 

z programów operacyjnych, z programów ramowych UE):



Modelowo  wsparta  identyfikacja  stanu  wybranych  zespołów  samochodu,  grant  nr 

1461/T07/2005/28

9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji):

Menchen P.: Zanieczyszczenia cieczy roboczej jako źródło uszkodzeń elementów 
układów hydraulicznych, XI Konferencja „Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojaz-
dów” i „III Forum Młodych 2002” – Materiały Konferencyjne, Bydgoszcz – Borówno, 
2002.
Menchen  P.:  Analiza  podatności  regeneracyjnej  prowadnic  ślizgowych,  Materiały 
Konferencji „Regeneracja’02”, Bydgoszcz - Wiktorowo, 2002.
Chalamoński M., Menchen P.: Diagnozowanie układów hydraulicznych samobieżnych 
maszyn roboczych, Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum im. Prof. Cz. Kana-
fojskiego nt.  „Problemy budowy oraz  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  rolniczych”, 
Płock, 2003.
Chalamoński M, Menchen P.: Analiza diagnostyczna układów hydrauliki siłowej, Ma-
teriały Konferencji „Cylinder 2003”, Szczyrk, 2003.
Menchen  P.:  Uszkodzenia  elementów  układów  hydraulicznych  maszyn  roboczych, 
Materiały Konferencji „Cylinder 2003”, Szczyrk, 2003.
Menchen  P.:  Uszkodzenia  elementów  układów  hydraulicznych  maszyn  roboczych, 
Hydraulika i Pneumatyka, Nr 1/2004.
Menchen P.: Sygnały diagnostyczne w elementach układów hydrauliki siłowej, Mate-
riały Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rozwój budownictwa, 
budowy maszyn, techniki rolniczej oraz edukacji technicznej”, Olsztyn, 2004.
Menchen  P.:  Przyczyny  nierównomierności  ruchu  tłoka  siłownika  hydraulicznego, 
Materiały Konferencji „Budowa i eksploatacja obiektów technicznych w teorii i prak-
tyce”, Pieczyska, 2005.
Menchen P.: Źródła sygnałów diagnostycznych w układach hydraulicznych, Diagno-
styka, Vol.  33/2005.
Menchen P.: Analiza nierównomierności ruchu tłoka siłownika hydraulicznego, Dia-
gnostyka, Vol. 33/2005.
Menchen  P.:  Regenaracja  olejów  odpadowych,  Materiały  Konferencji 
„Regeneracja’06”, Bydgoszcz - Pieczyska, 2006.
Menchen P.:  Analiza  zmian prędkości  ruchu siłownika  hydraulicznego w aspekcie 
oceny stanu technicznego jego elementów, Materiały X Międzynarodowego Sympo-
zjum im. Prof. Cz. Kanafojskiego nt. „Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i 
urządzeń rolniczych”, Płock, 2006.
Menchen P., Warneński M.: Biblioteka normaliów w projektowaniu form, Projekto-
wanie i Konstrukcje Inżynierskie, Wydanie 04(31)/2010.

10. Uzyskane patenty (jeżeli są):

11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria, 

seminaria):

WSG:

Obrabiarki sterowane numerycznie – ćwiczenia

Podstawy projektowania procesów technologicznych – ćwiczenia

Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych – ćwiczenia



ATR/UTP:

Podstawy tribologii – wykład, laboratorium

Napędy i sterowanie hydrauliczne – wykład, laboratorium

Technologia napraw – laboratorium

Eksploatacja pojazdów samochodowych – laboratorium

Komputerowe wspomaganie eksploatacji pojazdów – laboratorium

Podstawy jakości - ćwiczenia

Systemy zapewnienia jakości – ćwiczenia
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