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TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
 - Mechanika i Budowa Maszyn  drugiego stopnia  niestacjonarne  KWPiBM

w roku akademickim: 2014_2015

 Lp.  TYTUŁ PRACY (wybranie TYTUŁU z listy przenosi do karty opisu pracy)         REZ. oznacza że temat po uzgodnieniu ze studentem został zarezerwowany

  1   Modelowanie i symulacja dynamiki wibracyjnego bezwładnościowego podajnika płaskiego

  2   Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w platerach stal-tytan

  3   Wykorzystanie najnowszych technologii w pomiarach pęknięć zmęczeniowych

  4   Projekt ekstensometru do pomiaru odkształceń w próbce stalowej obciążonej zmiennym momentem gnącym

  5   Projekt i budowa ekstensometru do pomiaru momentu gnacego

  6   Wpływ wartości średniej na trwałość zmęczeniową przy czystym skręcaniu

  7   Porównanie trwałości zmęczeniowych stopu aluminium PA4, PA6 i PA7 przy skręcaniu dla próbek typu diabolo pełnych i drążonych

  8   Wpływ wartości średniej na trwałość zmęczeniową przy czystym skręcaniu dla stopu aluminium PA4, PA6 i PA7 REZ.

  9   Projekt napędu urządzenia do przemieszczania wózka w poziomie i po schodach

  10   Projekt urządzenia do przemieszczania wózka w pozycji poziomej po schodach w dół

  11   Symulacja procesu pękania materiału przy obciążeniach losowych

  12   Projekt belki podsuwnicowej o konstrukcji blachownicy spawanej REZ.

  13   Modelowanie i symulacja dynamiki kołowego przesiewacza wibracyjnego

  14   Modelowanie i symulacja dynamiki liniowego przesiewacza wibracyjnego REZ.

  15   Analiza możliwości zastosowania materiałów platerowanych w transporcie drogowym REZ.

  16   Opracowanie programu do obliczania taśmociągów
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Modelowanie i symulacja dynamiki wibracyjnego bezwładnościowego podajnika płaskiego

  Wersja angielska tytułu pracy  The flat inertial vibrational fedder dynamics modeling and simulation

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych modelu matematycznego wibracyjnego,

bezwładnościowego podajnika płaskiego i sporządzenie odpowiednich jego charakterystyk dynamicznych.

Praca swoim zakresem obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądu stosowanych w przemyśle podajników wibrac.;

- modelowanie i obliczenia symulacyjne podajnika  na podstawie danych wytwórcy tj. firmy Ofama w Opolu;

- przeprowadzenie dyskusji otrzymanych obliczeń;

- opracowanie uwag końcowych i wniosków.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: znajomość  programu Matlab-Simulink; umiejętności modelowania analitycznego;

Literatura:

1) J.Michalczyk, Maszyny wibracyjne, obliczenia dynamiczne, drgania, hałas, WNT Warszawa 2011.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w platerach stal-tytan

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zamodelowanie próbek o przekroju poprzecznym prostokątnym w wybranym programie

komputerowym oraz wykonanie obliczeń numerycznych naprężeń i odkształceń w złączu plateru stal -tytan dla

próbek przy zginaniu.

Zakres pracy obejmuje:

-analizę literatury dotyczącą danego zagadnienia, 

-obliczenia numeryczne i ich analizę.

  Informacje dodatkowe  Temat pracy dyplomowej może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Wykorzystanie najnowszych technologii w pomiarach pęknięć zmęczeniowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Using the latest technology in measuring fatigue crack growth

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy są studia literaturowe dotyczące zagadnień pomiarów pęknięć zmęczeniowych różnymi

metodami i opis najnowszych urządzeń do ich rejestracji oraz wykonanie przykładowych pomiarów pęknięć.  

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia, 

-przykładowe pomiary i ich analizę.

  Informacje dodatkowe  Przydatna jest znajomość języka angielskiego do studiowania literatury. Temat pracy dyplomowej może być

kontynuowany podczas studiów doktoranckich
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Projekt ekstensometru do pomiaru odkształceń w próbce stalowej obciążonej zmiennym momentem gnącym

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z zasadami pomiaru odkształceń

- przegląd metod pomiaru odkształceń

- przegląd typowych konstrukcji ekstensometrów

- zaproponowanie kilku rozwiązań budowy ekstensometru do pomiaru odkształceń w próbce stalowej

obciążonej momentem gnącym

- analizy numeryczne metodą elementów skończonych zaproponowanych rozwiazań konstrukcyjnych

  Informacje dodatkowe  Znajomość dowolnego programu MES
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Projekt i budowa ekstensometru do pomiaru momentu gnacego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z zasadami pomiarów odkształceń

- przegląd metod pomiarów odkształceń

- przegląd typowych konstrukcji ekstensometrów

- zaproponowanie kilku rozwiązań budowy ekstensometru do pomiaru momentów gnących

- analizy numeryczne metodą elementów skończonych zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych

- budowa wybranego rozwiązania konstrukcyjnego

- kalibracja układu i pomiary eksperymentalne

  Informacje dodatkowe  - Znajomość dowolnego programu MES

- Możliwość wykonania prototypu ekstensometru
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Wpływ wartości średniej na trwałość zmęczeniową przy czystym skręcaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of the mean value on fatigue life in torsion

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje:

- wykonanie próbek drążonych typu diabolo,

- przeprowadzenie badań zmęczeniowych przy skręcaniu z różnymi  wartościami średnimi,

- analiza uzyskanych wyników.

  Informacje dodatkowe  Możliwość wykonania próbek drążonych typu diabolo
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Porównanie trwałości zmęczeniowych stopu aluminium PA4, PA6 i PA7 przy skręcaniu dla próbek typu

diabolo pełnych i drążonych

  Wersja angielska tytułu pracy  Comparison of fatigue life aluminum alloy PA4, PA6 and PA7 for speciments type 'diabolo'  full and hollowed

by torsion 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje:

- wykonanie próbek drążonych typu diabolo,

- przeprowadzenie badań zmęczeniowych przy skręcaniu z różnymi  wartościami średnimi dla próbek pełnych 

i drążonych,

- analiza uzyskanych wyników.

  Informacje dodatkowe  Możliwość wykonania próbek drążonych typu diabolo
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Wpływ wartości średniej na trwałość zmęczeniową przy czystym skręcaniu dla stopu aluminium PA4, PA6 i

PA7

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of t mean value  on fatigue life for aluminum alloys PA4, PA6 and PA7 by torsion 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje:

- wykonanie próbek drążonych typu diabolo,

- przeprowadzenie badań zmęczeniowych przy skręcaniu z różnymi  wartościami średnimi,

- analiza uzyskanych wyników.

  Informacje dodatkowe  Możliwość wykonania próbek drążonych typu diabolo
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Projekt napędu urządzenia do przemieszczania wózka w poziomie i po schodach

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Należy przeanalizować różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych i wykonać obliczenia projektowe.

  Informacje dodatkowe  Zakres pracy będzie realizowany w uzgodnieniu z dwoma innymi  bliskimi tematycznie pracami

magisterskimi. 
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Projekt urządzenia do przemieszczania wózka w pozycji poziomej po schodach w dół

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Należy przeanalizować różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych i wykonać obliczenia projektowe.

  Informacje dodatkowe  Zakres pracy będzie realizowany w uzgodnieniu z dwoma innymi  bliskimi tematycznie pracami

magisterskimi. 

Strona15/21



 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Symulacja procesu pękania materiału przy obciążeniach losowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Simulation of crack process in material under random loading

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia charakterystyk probabilistycznych długości szczeliny zmęczeniowej przy obciążeniach

losowych. Przeprowadzić analizę modeli wzrostu szczeliny zmęczeniowej prezentowanych w literaturze.

Zaproponować testy laboratoryjne do weryfikacji modeli procesu pękania materiałów. 

  Informacje dodatkowe  Wymagana znajomość języka angielskiego do studiowania literatury z czasopism. Temat pracy dyplomowej

może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Blacha Łukasz

  Tytuł pracy  Projekt belki podsuwnicowej o konstrukcji blachownicy spawanej

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of welded crane girder

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie i zwymiarowanie przekroju stalowej belki podsuwnicowej za

względu na stan graniczny nośności i stan graniczny użytkowania.

Praca w swoim zakresie obejmuje charakterystykę i klasyfikację belek podsuwnicowych, przegląd norm i

zaleceń projektowych oraz przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Modelowanie i symulacja dynamiki kołowego przesiewacza wibracyjnego

  Wersja angielska tytułu pracy  The circular vibrating screen dynamics modeling and simulation 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych modelu matematycznego kołowego przesiewacza

wibracyjnego i sporządzenie odpowiednich jego charakterystyk.

Praca swoim zakresem obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądu stosowanych w przemyśle przesiewaczy wibrac.;

- modelowanie i obliczenia symulacyjne przesiewacza kołowego na podstawie danych wytwórcy tj. firmy

Ofama w Opolu;

- przeprowadzenie dyskusji otrzymanych obliczeń;

- opracowanie uwag końcowych i wniosków.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: znajomość  programu Matlab ? Simulink; umiejętności modelowania analitycznego;

Literatura:

1) J.Michalczyk, Maszyny wibracyjne, obliczenia dynamiczne, drgania, hałas, WNT Warszawa 2011.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Modelowanie i symulacja dynamiki liniowego przesiewacza wibracyjnego

  Wersja angielska tytułu pracy  The linear vibrating screen dynamics modeling and simulation 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych modelu matematycznego liniowego przesiewacza

wibracyjnego i sporządzenie odpowiednich jego charakterystyk.

Praca swoim zakresem obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądu stosowanych w przemyśle przesiewaczy wibrac.;

- modelowanie i obliczenia symulacyjne przesiewacza liniowego na podstawie danych wytwórcy tj. firmy

Ofama w Opolu;

- przeprowadzenie dyskusji otrzymanych obliczeń;

- opracowanie uwag końcowych i wniosków.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: znajomość  programu Matlab ? Simulink; umiejętności modelowania analitycznego;

Literatura:

1) J.Michalczyk, Maszyny wibracyjne, obliczenia dynamiczne, drgania, hałas, WNT Warszawa 2011.
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Analiza możliwości zastosowania materiałów platerowanych w transporcie drogowym

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd konstrukcji transportu drogowego oraz określenie możliwości zastosowania materiałów

platerowanych w zależności od przenoszonych obciążeń. Opracowanie przykładowego rozwiązania

konstrukcyjnego.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności posługiwania się oprogramowaniem CAD

Literatura związana z projektowaniem konstrukcji np.:

Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Opracowanie programu do obliczania taśmociągów

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie programu do wyznaczania wstępnych wartości sił naciągu dla przenośników

taśmowych.

  Informacje dodatkowe  Dyplomant musi posiadać umiejętności w programowaniu.

Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN
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