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

w roku akademickim: 2019_2020

 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 numeryczna próbki w złożonym stanie obciążenia z uwzględnieniem wartości średniej dla stopu AlCu4MgSi-T4 (PA6)

  2   Projekt stanowiska do pomiaru przemieszczeń

  3   Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w spawanej próbce przy zginaniu 

  4   Analiza wytrzymałościowa połączenia kołnierzowego w szerokim zakresie temperatur REZ.

  5   Koncepcja wielkoskalowej drukarki 3D do drukowania betonem REZ.

  6   Analiza stanu naprężenia w kompozytach

  7   Najnowsze trendy wykorzystania druku 3D REZ.

  8   Projektowanie konstrukcji dla wytwarzania addytywnego i bio-wytwarzania


  9   Ocena możliwości stosowania nowych konstrukcji przepływomierzy piętrzących przepływ w kanałach prostokątnych REZ.

  10   Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych walcarek stosowanych w procesie walcowania stopów aluminium

  11   Parametryczny model układu mechanicznego z uwzględnieniem dwóch niezależnych źródeł obciążenia
 REZ.

  12   Symulacja pracy chwytaczy bezpieczeństwa stosownych w windach

  13   Analiza błędów i niepewności przy obliczaniu odkształceniowych charakterystyk zmęczeniowych 

  14   Analiza oraz optymalizacja konstrukcji siłownika hydraulicznego typu KTST REZ.



  15   Analiza kosztów utrzymania ciągłości pracy wybranego mechanizmu o kilku wariantach charakterystyk niezawodności









 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  TytuĹ� pracy  Analiza numeryczna próbki w złożonym stanie obciążenia z uwzględnieniem wartości średniej dla stopu

AlCu4MgSi-T4 (PA6)

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Praca obejmuje swym zakresem:

1. Analizę numeryczną próbki typu ?diabolo? obciążonej momentem zginającym i skręcającym z

uwzględnieniem wartości średniej naprężenia.

2. Porównanie wyników z eksperymentem

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  TytuĹ� pracy  Projekt stanowiska do pomiaru przemieszczeń

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy:

Celem pracy jest zaprojektowanie stanowiska do pomiarów przemieszczeń  

Zakres pracy obejmuje:

? zaprojektowanie przenośnego uchwytu przy wykorzystaniu programów  CAD (Inwentor, Catia, AutoCAD itp.)

oraz jego wykonanie

? podłączenie czujnika przemieszczeń do komputera i przeprowadzenie przykładowych pomiarów.

  Informacje dodatkowe  1. Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT 2006

2. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wytrzymałość materiałów, PWN 



 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  TytuĹ� pracy  Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w spawanej próbce przy zginaniu 

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Numerical analysis of the stress and strain state in the welded specimen under bending

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest modelowanie próbek o przekroju płaskim (okrągłym) w programie, np. FEMAP, FRANC, itp.

oraz wykonanie obliczeń numerycznych naprężeń i odkształceń dla modelu poddanego zginaniu. 

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia, 

-obliczenia numeryczne i ich analizę.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Lachowicz Cyprian

  TytuĹ� pracy  Analiza wytrzymałościowa połączenia kołnierzowego w szerokim zakresie temperatur

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Strength analysis of a flange connection in a wide temperature range

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy:

1. Klasyfikacja połączeń kołnierzowych, identyfikacja warunków pracy.

2. Wybór reprezentatywnej postaci połączenia kołnierzowego,określenie warunków brzegowych pracy.

3. Przegląd analitycznych metod projektowania połączeń kołnierzowych.

4. Budowa i analiza numerycznych modeli połączeń kołnierzowych.

5. Zalecenia i wytyczne dla konstruktorów połączeń kołnierzowych.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem MES i CAD.



 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Lachowicz Cyprian

  TytuĹ� pracy  Koncepcja wielkoskalowej drukarki 3D do drukowania betonem

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  The concept of a large-scale 3D printer for concrete printing

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  koncepcyjno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy:

1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych drukarek 3D,

2. Technologia betonu,

3. Koncepcją układu mechanicznego drukarki oraz układu sterowania drukarki,

4. Obliczenia wytrzymałościowe i numeryczne układu mechanicznego,

5. Opracowanie dokumentacji.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem MES i CAD.



 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  TytuĹ� pracy  Analiza stanu naprężenia w kompozytach

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Analysis of stress state in composite materials

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd materiałów kompozytowych.

Analiza stanu naprężenia w wybranych materiałach kompozytowych z zastosowaniem MES.

  Informacje dodatkowe  Literatura związana z zastosowaniem MES.



 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Kurek Marta

  TytuĹ� pracy  Najnowsze trendy wykorzystania druku 3D

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  The latest trends in the use of 3D printing

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy:

- technologia druku 3D,

- główne obszary i zastosowania druku 3D.

  Informacje dodatkowe  Wymagana dobra znajomość języka angielskiego.

Literatura zostanie podana przez promotora.



 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Mrzygłód Mirosław

  TytuĹ� pracy  Projektowanie konstrukcji dla wytwarzania addytywnego i bio-wytwarzania

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Designing structures for additive and bio-manufacturing

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  koncepcyjno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy:

1. Projektowanie konstrukcji dla wytwarzania addytywnego i bio-wytwarzania - założenia dla inżynierii

tkankowej.

2. Przykład projektowania dla rusztowania tkankowego.

  Informacje dodatkowe  Literatura: 

1. S. N. Jayasinghe: Biomaterials and bioengineering tomorrow?s healthcare. Biomatter 2013 Jul-Sep; Vol. 3

(3). Date of Electronic Publication: 2013 Jul 24 

2. Marek Wyleżoł , Inżynieria biomedyczna, Metody przyrostowe w technice medycznej, ISBN:

978-83-7947-211-6,Politechnika Lubelska, 2016



 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Pochwała Sławomir

  TytuĹ� pracy  Ocena możliwości stosowania nowych konstrukcji przepływomierzy piętrzących przepływ w kanałach

prostokątnych

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Assessment of the possibility of using new designs of averaging Pitot tubes in rectangular ducts

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zadania do realizacji:

1. przegląd literatury z zakresu pomiaru przepływu płynów ze szczególnym uwzględnieniem kanałów o

średnicach  powyżej 150 mm oraz kanałów prostokątnych.

2. Wykonanie projektu nowej konstrukcji przepływomierza uśredniającego ciśnienie dynamiczne z rurką

uśredniającą.

3. Wykonanie zaprojektowanego przepływomierza.

4. Przeprowadzenie badań nowej konstrukcji w warunkach laboratoryjnych.

5. Analiza otrzymanych wyników badań.

Zakres pracy dyplomowej:

1. Przegląd literatury.

2. Wykonanie projektu nowej konstrukcji przepływomierza.

3. Realizacja badań.

4. Analiza otrzymanych wyników.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Bohm Michał

  TytuĹ� pracy  Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych walcarek stosowanych w procesie walcowania stopów aluminium

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Review of design solutions of rolling mills used in the process of aluminum alloys rolling

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - stopy aluminium poddawane procesowi walcowania

- proces formowania aluminium

- przegląd walcarek walcujących na zimno

- przegląd walcarek walcujących na gorąco

- zastosowane rozwiązania konstrukcyjne

- przegląd metod pomiaru siły oraz utrzymywania siły nacisku

- analiza optymalnego rozwiązania z uwagi na zastosowany stop aluminium

  Informacje dodatkowe  Dyplomant otrzyma pełną listę wymaganej literatury po podjęciu tematu.



 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Owsiński Robert

  TytuĹ� pracy  Parametryczny model układu mechanicznego z uwzględnieniem dwóch niezależnych źródeł obciążenia

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  A parametric model of the mechanical system including two independent load sources

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy:

1. Wstęp.

2. Przegląd sposobów modelowania CAD.

3. Wybór założeń do modelu obliczeniowego.

4. Model obliczeniowy.

5. Podsumowanie.

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  TytuĹ� pracy  Symulacja pracy chwytaczy bezpieczeństwa stosownych w windach

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Kurek Andrzej

  TytuĹ� pracy  Analiza błędów i niepewności przy obliczaniu odkształceniowych charakterystyk zmęczeniowych 

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - przeprowadzenie badań zmęczeniowych

- wyznaczenie odkształceniowych charakterystyk zmęczeniowych

- analiza błędów i niepewności wynikających z obliczeń

  Informacje dodatkowe  



 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Kowalski Mateusz

  TytuĹ� pracy  Analiza oraz optymalizacja konstrukcji siłownika hydraulicznego typu KTST

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Analysis and optimization of the KTST hydraulic cylinder construction 

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy:

- analiza wytrzymałościowa aktualnej konstrukcji siłownika (MES),

- określenie węzłów konstrukcyjnych podlegających modyfikacji,

- zmiana konstrukcji siłownika wspomagana analizą MES.

  Informacje dodatkowe  Wymagana dobra znajomość następujących programów:

-Autodesk Inventor,

-Ansys.



 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Blacha Łukasz

  TytuĹ� pracy  Analiza kosztów utrzymania ciągłości pracy wybranego mechanizmu o kilku wariantach charakterystyk

niezawodności

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Cost analysis of work continuity of a selected mechanism with different possible reliability characteristics

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  6 / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  - Wybór obiektu niezawodnościowego,

- analiza funkcji gęstości wybranego elementu z obiektu,

- analiza możliwości uzyskania korzystniejszych charakterystyk liczbowych elementu,

- obliczenie dystrybuanty sumarycznego czasu zdatności zapewniającej minimalny stopień ryzyka przerwy w

pracy obiektu,

- analiza kosztów uzyskania elementu o charakterystykach podstawowych i bardziej korzystnych oraz kosztów

eksploatacji w obu wariantach. 

  Informacje dodatkowe  Literatura:

1. Macha E., Niesłony A. ? Niezawodność systemów mechatronicznych, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej,

2010.

2. Migdalski  J. (red.) ? Poradnik niezawodności. Podstawy matematyczne. Wydawnictwo WEMA, 1982


