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 Lp.  TYTUĹ• PRACY (wybranie TYTUĹ•U z listy przenosi do karty opisu pracy)         REZ. oznacza Ĺźe temat po uzgodnieniu ze studentem zostaĹ� zarezerwowany

  1   Analiza wpływu odkształceń wybranych podzespołów oprzyrządowania technologicznego dla frezarki CNC na dokładność pozycjonowania obrabianego elementu. 


  2   Charakterystyka i zastosowanie cieczy obróbkowych do skrawania metali.

  3   Analiza parametryzacji procesów wtryskowych.
 REZ.

  4   Przygotowanie i ocena budżetu pomiarowego dla przykładowego elementu mierzonego na cyfrowym długościomierzu stykowym.

  5   Optymalizacja konstrukcyjna frezarskiego oprzyrządowania technologicznego z wykorzystaniem technik CAE.











 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  TytuĹ� pracy  Analiza wpływu odkształceń wybranych podzespołów oprzyrządowania technologicznego dla frezarki CNC na

dokładność pozycjonowania obrabianego elementu. 

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  9 / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatury pod względem oprzyrządowań technologiczny stosowanych na frezarkach CNC. 

2. Ocena sposobów pozycjonowania i mocowania elementów maszyn na frezarkach CNC. 

3. Zaprojektować oprzyrządowanie frezarskie (model CAD) wraz z ramowym procesem technologicznym dla

wybranego elementu obrabianego. 

4. Ustalić zakres obciążenia i sposób realizacji pozycjonowania elementu. 

5. Przeprowadzić analizę MES wpływu odkształceń wybranych podzespołów oprzyrządowania na dokładność

pozycjonowania obrabianego elementu. 

6. Opracować raport analizy MES. 

7. Ustalić możliwość racjonalizacji projektowanego oprzyrządowania. 

8. Podsumowanie i wnioski. 

  Informacje dodatkowe  1. Dane internetowe. 

2. Publikacje elektroniczne z baz międzynarodowych

3. Dane producentów urządzenia.



 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  TytuĹ� pracy  Charakterystyka i zastosowanie cieczy obróbkowych do skrawania metali.

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  The characteristics and application of cutting fluids for metal cutting.

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  9 / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić szeroko zakrojone rozpoznanie literaturowe z zakresu tematu.

2. Scharakteryzować obszar zastosowania poszczególnych cieczy obróbkowych.

3. Scharakteryzować właściwości poszczególnych cieszy.

4. Wykonać zbiorcze zestawienia porównawcze.

  Informacje dodatkowe  1. Materiały konferencji Szkoła Obróbki Skrawaniem.

2. Publikacje naukowe z zakresu tematu.

3. Wcześniej realizowane na katedrze prace dyplomowe z zakresu tematu.

4. Poradnik Mechanika.

5. Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT, Warszawa, 1998.

6. Dąbrowski R., Firkowski A., Gierzyńska-Dolna M.: Ciecze obróbkowe do skrawania metali, WNT,

Warszawa, 1988.



 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  TytuĹ� pracy  Analiza parametryzacji procesów wtryskowych.

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  9 / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy przeprowadzić analizę zastosowanych parametrów procesów wtryskowych pod

kątem prawidłowej geometrii wyrobu, oraz właściwej integracji z planowanym procesem przetwórczym. 

  Informacje dodatkowe  1. Internet.

2. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. 

3. Czasopisma dostępne w bazie internetowej biblioteki głównej Politechniki Opolskiej.



 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  TytuĹ� pracy  Przygotowanie i ocena budżetu pomiarowego dla przykładowego elementu mierzonego na cyfrowym

długościomierzu stykowym.

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  9 / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatury w aspekcie pomiarów na profesjonalnych długościomierzach stykowych. 

2. Analiza literatury w zakresie projektowania budżetu pomiarowego. 

3. Przygotowanie planu budżetu pomiarowego dla wybranego elementu maszyny. 

4. Ustalenie i opracowanie sposobu wykonania pomiaru na długościomierzu stykowym. 

5. Przeprowadzenie badań pomiarowych wg ustalonego planu pomiarowego. 

6. Opracowanie wyników pomiaru wraz z dokumentacją metrologiczną. 

7. Statystyczna analiza błędów. 

8. Podsumowanie i wnioski. 

  Informacje dodatkowe  1. Dane internetowe. 

2. Publikacje elektroniczne z baz międzynarodowych

3. Dane producentów urządzenia.



 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  TytuĹ� pracy  Optymalizacja konstrukcyjna frezarskiego oprzyrządowania technologicznego z wykorzystaniem technik CAE.

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  9 / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatury pod względem oprzyrządowań technologiczny stosowanych na frezarkach CNC. 

2. Ocena sposobów pozycjonowania i mocowania elementów maszyn na frezarkach CNC. 

3. Zaprojektować oprzyrządowanie frezarskie (model CAD) wraz z ramowym procesem technologicznym dla

wybranego elementu obrabianego. 

4. Ustalić zakres obciążenia i sposób realizacji pozycjonowania elementu. 

5. Przeprowadzić analizę MES wpływu odkształceń wybranych podzespołów oprzyrządowania na dokładność

pozycjonowania obrabianego elementu. 

6. Ustalić kryteria optymalizacji frezarskiego oprzyrządowania technologicznego. 

7. Wykonać optymalizację konstrukcyjną frezarskiego oprzyrządowania technologicznego dla ustalonych

kryteriów optymalizacji. 

8. Opracować wyniki symulacji. 

9. Podsumowanie i wnioski. 

  Informacje dodatkowe  1. Dane internetowe. 

2. Publikacje elektroniczne z baz międzynarodowych.

3. Dane producentów urządzenia.


