
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

w roku akademickim: 2013/2014

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

  1   Projekt optymalnej konstrukcji wsporczej podnośników kubełkowych typu PK produkcji firmy AGREMO

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

  3   Opracowanie programu do obliczania taśmociągów

  4   Projekt obudowy komputera stacjonarnego w programie Catia

  5   Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w platerach stal-cyrkon

  6   Wpływ niejednorodnego rozkładu naprężeń dla różnych promieni zaokrąglenia dna karbu

  7   Porównanie charakterystyk prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych dla wybranych materiałów

  8   Badania dynamiki ruchu układu przenoszenia obciążenia giętno - skrętnego maszyny zmęczeniowej

  9   Wyznaczenie granicy zmęczenia elementów wykonanych ze stali HSA355W1 z karbem obrączkowym przy cyklicznie zmiennym momencie zginajacym

  10   Zastosowanie pakietu LabVIEW do analizy obciążeń zmęczeniowych na podstawie pomiaru odkształcenia. REZ.

  11   Projekt podajnika elektromagnetycznego dla napędu liniowego z napędem pasowym REZ.

  12   Projekt czujnika ekstensometrycznego do wózka napędu liniowego z czujnikiem ciśnienia REZ.

  13   Wyznaczanie charakterystyk niezawodnościowych wybranych układów połączeń obiektów

  14   Naprężeniowe modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  15   Odkształceniowe modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  16   Energetyczne modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych
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  17   Optymalizacja konstrukcji wsporczej dla układu przeniesienia napędu przenośnika zwałującego produkcji firmy FAMAK SA

  18   Obliczenia optymalnych parametrów pracy podnośników kubełkowych typu PK produkcji firmy AGREMO

  19   Trwałość zmęczeniowa materiałów poddanych zmiennoamplitudowym obciążeniom

  20   Porównanie wpływu hipotez kumulacji uszkodzeń na oszacowanie trwałości
zmęczeniowej
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Projekt optymalnej konstrukcji wsporczej podnośników kubełkowych typu PK produkcji firmy AGREMO

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of optimum support structure of bucket elevator PK made by AGREMO

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Określenie granicznej wysokości wieży podpierającej przy założonych wymiarach podstawy wieży przy

uwzględnieniu obciążeń statycznych ciężarem własnym oraz ciężarem materiału transportowanego, a także

zmiennych obciążeń zewnętrznych, np. wiatrem.

2. Dobór profilu słupów i stężeń wieży podpierającej.

  Informacje dodatkowe  Literatura: 1. Z.Kurzawa, Stalowe konstrukcje prętowe, Cz. 1 i 2, Wyd. Polit. Poznańskiej, Poznań.

2. J.Bródka, M.Broniewicz, M.Giżejowski, Kształtowniki gięte, Poradnik projektanta, WNT, W-wa 2006.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

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

AlCu4MgSi-T4 (PA6)

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawcza

  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  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Opracowanie programu do obliczania taśmociągów

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca 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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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt obudowy komputera stacjonarnego w programie Catia

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of the stationary computer box in the program Catia

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  ? Przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących obudów komputerów stacjonarnych,

? Wykonanie projektu obudowy komputera stacjonarnego z wykorzystaniem programu Catia,

? Opracowanie instrukcji do obsługi modułu Sheet Metal Design 

  Informacje dodatkowe  Znajomość obsługi programu Catia V5

Literatura:

1. Wyleżoł M.: CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego, Helion 2003

2. Skarka W., Mazurek A.: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji, Helino 2002

3. Dietrich M. ?Podstawy konstrukcji maszyn?, WNT 2006
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

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

  Wersja angielska tytułu pracy  Numerical analysis of the stress and strain state in cladders steel- zirconium

  Jednostka realizująca 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 - cyrkon

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 6

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Wpływ niejednorodnego rozkładu naprężeń dla różnych promieni zaokrąglenia dna karbu

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of the non-uniform distribution of stresses for different notch root radii

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zamodelowanie próbek płaskich z karbami zewnętrznymi jednostronnymi oraz wykonanie

obliczeń numerycznych dla różnych promieni zaokrąglenia dna karbu, przyjmując jako podstawę promień

zaokrąglenia karbu równy 0 lub ?. 

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 7

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Porównanie charakterystyk prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych dla wybranych materiałów

  Wersja angielska tytułu pracy  Comparison of characteristics of fatigue crack growth rate for selected materials

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy są studia literaturowe dotyczące zagadnień wzrostu pęknięć zmęczeniowych oraz analiza

charakterystyk prędkości wzrostu pęknięć otrzymanych według różnych modeli.  

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia, 

-zapoznanie się z badaniami doświadczalnymi, 

-obliczanie prędkości pęknięć według różnych modeli,

-analiza wyników obliczeń.

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

kontynuowany podczas studiów doktoranckich

Strona12/25



 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Badania dynamiki ruchu układu przenoszenia obciążenia giętno - skrętnego maszyny zmęczeniowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Research of motion dynamic of bending-torsion loading transmission system for fatigue machine

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - utworzenie modelu fizycznego i matematycznego badanego obiektu

- eksperymentalna identyfikacja parametrów modelu

- eksperymentalna weryfikacja badań symulacyjnych obiektu

  Informacje dodatkowe  Wymagania:

Podstawowa znajomość programu Matlab
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Wyznaczenie granicy zmęczenia elementów wykonanych ze stali HSA355W1 z karbem obrączkowym przy

cyklicznie zmiennym momencie zginajacym

  Wersja angielska tytułu pracy  Fatigue limit determination of notched elements made of HSA355W1 steel under cyclic bending

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  - doposażenie stanowiska badawczego w dodatkowe tensometryczne czujniki siły

- zapoznanie się z normami (PN i ASTM) okreslającymi metodykę wyznaczania granic zmęczenia

- eksperymentalne wyznaczenie granicy zmęczenia metodą schodkową próbek ze stali HSA355W1 (ISO

5952) z karbem obrączkowym w próbie cyklicznego płaskiego zginania

- analiza statystyczna otrzymanych wyników

  Informacje dodatkowe  Wymagania:

- umiejetność rozumienia pisanego jezyka angielskiego

- praca w laboratorium

- podstawy analizy statystycznej,
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Zastosowanie pakietu LabVIEW do analizy obciążeń zmęczeniowych na podstawie pomiaru odkształcenia.

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of the LabVIEW environment for fatigue load analysis based on strain measurement.

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: rozpoznanie możliwości wykorzystania bibliotek pakietu LabVIEW do oceny stanu obciążenia

zmęczeniowego materiału

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z zagadnieniami zmęczenia materiału,

- rozpoznanie biblioteki LabVIEW Fatigue Analysis,

- budowa programu do pomiaru odkształceń i oceny aktualnego stanu obciążeń zmęczeniowych,

- weryfikacja pracy układu.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość LabVIEW.

2. Umiejętność budowy prostych układów pomiarowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt podajnika elektromagnetycznego dla napędu liniowego z napędem pasowym

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of an electromagnetical feeder for linear drive with belt-drive

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu układu podajnika z uchwytem elektromagnetycznym do zastosowania

wraz z napędem liniowym z silnikiem i przekładnią pasową

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z budowa napędu liniowego,

- opracowanie koncepcji uchwytu i podajnika,

- budowa modelu obiektu z zastosowaniem technik CAD,

- weryfikacja pracy układu.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość systemów CAD (np. CATIA).
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt czujnika ekstensometrycznego do wózka napędu liniowego z czujnikiem ciśnienia

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the extensometer sensor for carriage of the linear drive with pressure sensor

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: opracowanie projektu czujnika ekstensometrycznego z zastosowaniem do kontroli położenia

krańcowego wózka z czujnikiem ciśnienia.

2. Zakres pracy:

- zapoznanie się z budową, zasadą działania i zastosowaniami ekstensometrów,

- zapoznanie się z budową układu przemieszczania czujnika ciśnienia

- opracowanie założeń do projektu,

- wykonanie modelu obiektu z zastosowaniem technik CAD,

- analiza układu z zastosowaniem technik CAD.

  Informacje dodatkowe  1. Wymagana znajomość systemów CAD (CATIA)
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Wyznaczanie charakterystyk niezawodnościowych wybranych układów połączeń obiektów

  Wersja angielska tytułu pracy  Determination of reliability characteristics in selected systems of objects

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia charakterystyk niezawodnościowych na przykładzie wybranych prostych i złożonych

układów połączeń obiektów. Wybrane przykłady mają ilustrować teoretyczne rozdziały podręcznika: Macha E.,

Niesłony A. ?Niezawodność systemów mechatronicznych?, wydanego przez Politechnikę Opolską w 2010 r. 

  Informacje dodatkowe  Pożądana jest umiejętność wykonywania obliczeń w Matlabie
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Naprężeniowe modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Stress models of fatigue lifetime calculation of materials under random loading

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia symulacyjne trwałości zmęczeniowej materiału 

z użyciem parametru naprężeniowego przy jednoosiowych 

i wieloosiowych obciążeniach losowych 

  Informacje dodatkowe  Wymagana jest 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 15

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Odkształceniowe modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Strain models of fatigue lifetime calculation of materials under random loading

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia symulacyjne trwałości zmęczeniowej materiału 

z użyciem parametru odkształceniowego przy jednoosiowych 

i wieloosiowych obciążeniach losowych 

  Informacje dodatkowe  Wymagana jest 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 16

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Energetyczne modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Energy models of fatigue lifetime calculation of materials under random loading

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia symulacyjne trwałości zmęczeniowej materiału z użyciem parametru energetycznego

przy jednoosiowych i wieloosiowych obciążeniach losowych 

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

może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.

Strona21/25



 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Optymalizacja konstrukcji wsporczej dla układu przeniesienia napędu przenośnika zwałującego produkcji

firmy FAMAK SA

  Wersja angielska tytułu pracy  Optimization of damping conveyor power transmission system support structure made by FAMAK SA

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzenie obliczeń analitycznych ramy wsporczej przenośnika zwałującego na podstawie danych i

dokumentacji udostępnionej przez producenta. 

2. Przeprowadzenie obliczeń numerycznych sztywności i wytrzymałości ramy wsporczej za pomocą MES.

3. Opracowanie modelu matematycznego i obliczenia symulacyjne dynamiki układu napędowego przenośnika

zwałującego przy uwzględnieniu podatności konstrukcji wsporczej oraz podatności sprzęgła pośredniczącego

w przeniesieniu napędu z silnika na przekładnię napędową. 

  Informacje dodatkowe  Literatura: 

a) R.Sobolski, A.Piątkiewicz, Dźwignice, WNT, W-wa.

b) H.Hawrylak, R.Sobolski, Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego, Wyd. Śląsk.

c) Dokumentacja techniczno ruchowa przenośnika zwałującego
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Obliczenia optymalnych parametrów pracy podnośników kubełkowych typu PK produkcji firmy AGREMO

  Wersja angielska tytułu pracy  Calculations of optimum motion parameters of bucket elevator PK made by AGREMO

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Określenie granicznej wysokości wieży podpierającej przy założonych wymiarach podstawy wieży przy

uwzględnieniu obciążeń statycznych ciężarem własnym oraz ciężarem materiału transportowanego, a także

zmiennych obciążeń zewnętrznych, np. wiatrem.

2. Dobór profilu słupów i stężeń wieży podpierającej.

  Informacje dodatkowe  Literatura: M.Goździecki, H.Świątkiewicz, Przenośniki, Zasady bezpiecznej pracy, WNT, 1975.
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Trwałość zmęczeniowa materiałów poddanych zmiennoamplitudowym obciążeniom

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest wykonanie obliczeń trwałości zmęczeniowej dla parametrów gęstości energii odkształcenia

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Porównanie wpływu hipotez kumulacji uszkodzeń na oszacowanie trwałości

zmęczeniowej

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest określenie wpływu hipotez kumulacji uszkodzeń na oszacowanie trwałości zmęczeniowej

  Informacje dodatkowe  
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