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

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   Układy niejednorodne ciecz-ciecz w mikro- i makroskali

  2   Analiza metod obliczania strat ciśnienia w przepływach wielofazowych

  3   Hydrodynamika transportu szlamów i mułów

  4   Biokataliza i jej zastosowanie

  5   Systemy i aparaty do ekstrakcji w układach ciecz-ciecz

  6   Wymiana masy w układzie ciało stałe - ciecz

  7   Izolacje ciepłochronne ? zasady doboru i metody obliczania



  8   Ocena wpływu surfaktantów na moc tłoczenia cieczy trudnopłynącej w rurociągu

  9   Przenośniki cięgnowe - zasady doboru i przykłady obliczania



  10   Wnikanie ciepła przy przepływie powietrze-olej przez pianę aluminiową REZ.

  11   Opory przepływu i udziały objętościowe faz przy przepływie powietrze-olej przez pianę aluminiową REZ.

  12   Tworzywa niekonwencjonalne w budowie aparatury procesowej

  13   Projekt wymiennika gaz-gaz

  14   Projekt wymiennika ciecz-ciecz

  15   Projekt instalacji do rektyfikacji dwuskładnikowej

  16   Analiza kosztów aparatury procesowej
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  17   Zagrożenia wybuchowe i pożarowe w eksploatacji instalacji technologicznych REZ.

  18   Badania stanowiskowe hydro-mechanicznego wyprzęgania typu HYCO MAT
 REZ.

  19   Technologia wytwarzania biopaliwa
 REZ.

  20   Aplikacja pomiarowa dla urządzenia mobilnego REZ.

  21   Modelowanie matematyczne oraz symulacje procesu suszenia w suszarni pionowej REZ.

  22   Zagadnienia wymiany ciepła w chłodnicach powietrznych

  23   Techniczne aspekty produkcji enzymów i preparatów enzymatycznych REZ.

  24   Techniczne aspekty hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych REZ.

  25   Stanowiskowe badania wskaźników pracy samochodowej bezstopniowej przekładni cięgnowej

 REZ.

  26   Wykorzystanie pakietu CAD/CAM do programowania obrabiarek CNC REZ.

  27   Projekt manipulatora dla systemu podawczego REZ.

  28   Projekt wałka przekładni zębatej z dwoma kołami zębatymi REZ.

  29   Energia słoneczna jako niekonwencjonalna metoda suszenia osadów ściekowych. REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Układy niejednorodne ciecz-ciecz w mikro- i makroskali

  Wersja angielska tytułu pracy  Liquid-liquid heterogeneous system in micro- and macro scales

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  1. Charakterystyka procesowo-użytkowa układów (mieszanin) niejednorodnych ciecz-ciecz,

2. Struktury mikro- i makroskopowe mieszanin ciecz-ciecz w aspekcie procesów inżynierii i ochrony

środowiska oraz innych pokrewnych dziedin,

Ocena trwałości mieszanin ciecz-ciecz (np. emulsji) oraz wpływ warunków ich przetwarzania

(magazynowanie, przetłaczanie, mieszanie, podgrzewanie itp.) na stabilność strukturalną i użytkową,

4. Systematyka procesów w mikro- i makroskali, towarzyszących tworzeniu się oraz rozdzielaniu układów

niejednorodnych ciecz-ciecz.

  Informacje dodatkowe  1. Zainteresowanie zagadnieniami inżynierii procesowej i ochrony środowiska w aspekcie fizycznych

procesów przetwarzania substancji ciekłych,

2. Wskazana znajomość języka angielskiego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Analiza metod obliczania strat ciśnienia w przepływach wielofazowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Methods of pressure drop calculation for multiphase flow

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Opis sposobów obliczania i zakresu stosowalności metod określania strat ciśnienia w przepływach

wielofazowych, wraz z praktycznymi przykładami obliczeń.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu przepływów wielofazowych, prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem techniki

komputerowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Hydrodynamika transportu szlamów i mułów

  Wersja angielska tytułu pracy  Hydrodynamics of sludge and slurries transport

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  ? charakterystyka reologiczna szlamów i mułów jako zawiesin wysokoskoncentrowanych,

? ocena warunków ruchu szlamów i mułów,

? warunki hydrodynamiczne transportu szlamów i mułów,

? aplikacje techniczne, wnioski.

  Informacje dodatkowe  ? literatura tematyczna polsko i anglojęzyczna

? podręczniki i czasopisma
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Płaczek Małgorzata

  Tytuł pracy  Biokataliza i jej zastosowanie

  Wersja angielska tytułu pracy  Biocatalysis and its application

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opisanie możliwości wykorzystania materiału biologicznego do prowadzenia reakcji

chemicznych. Zakres pracy obejmuje m.in.: opis podstawowych parametrów charakterystycznych dla

przebiegu biokatalizy, możliwości jej przemysłowego wykorzystania, opis kierunków jej rozwoju,

charakterystykę enzymów i ich podział, opis podstawowych metod skriningu i selekcji enzymów, typów

hodowli, metod doskonalenia właściwości enzymów, metod i aparatów wykorzystywanych do ich wydzielania i

oczyszczania, przykłady wytwarzania i zastosowania enzymatycznych preparatów przemysłowych.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznej literatury.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Systemy i aparaty do ekstrakcji w układach ciecz-ciecz

  Wersja angielska tytułu pracy  Apparatuses and systems to liquid-liquid extraction

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury dotyczącej zastosowań ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz; systemy ekstrakcji. 

Procesy okresowe i ciągłe, jednostopniowe i wielostopniowe.

Zestawy aparaturowe instalacji do ekstrakcji ciecz-ciecz.

Porównanie ekstrakcji z innymi metodami rozdziału.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Pietrzak Marcin

  Tytuł pracy  Wymiana masy w układzie ciało stałe - ciecz

  Wersja angielska tytułu pracy  Mass transfer in liquid-solid system

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaznajomić się z procesami przebiegającymi w układzie ciało stałe-ciecz. Do tej grupy

procesów zalicza się między innymi: ekstrakcję, rozpuszczanie, krystalizację, adsorpcję i chromatografię.

Zakres pracy obejmuje analizę fizykochemiczną i techniczną wybranych procesów wymiany masy.

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Izolacje ciepłochronne ? zasady doboru i metody obliczania

  Wersja angielska tytułu pracy  Heat insulations ? principle of selection and methods of establishing required thickness

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opisanie właściwości i zasad doboru izolacji ciepłochronnych stosowanych dla aparatury

przemysłowej oraz przedstawienie metod obliczania ich wymaganej grubości. Praca swoim zakresem

obejmować będzie część przeglądową odnośnie opisu istniejącego stanu wiedzy oraz część praktyczną

dotyczącą doboru i obliczenia izolacji cieplnej dla wybranego aparatu procesowego.

  Informacje dodatkowe  

Brak specjalnych wymagań
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Ocena wpływu surfaktantów na moc tłoczenia cieczy trudnopłynącej w rurociągu

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of surfactants influence on pumping power of  hardflowing liquid in pipeline

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest ocena wpływu środków powierzchniowo-czynnych na opory przepływu płynów w

instalacjach rurociągowych. Praca swoim zakresem obejmować będzie część przeglądową odnośnie opisu

istniejącego stanu wiedzy oraz część praktyczną dotyczącą badań właściwości reologicznych cieczy

trudnopłynącej i wykorzystania wyników tych badań do obliczenia przepustowości rurociągu.

  Informacje dodatkowe  

Brak specjalnych wymagań
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Przenośniki cięgnowe - zasady doboru i przykłady obliczania

  Wersja angielska tytułu pracy  Conveyors of string - principle of selection and calculate examples

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opisanie zasad doboru i metod obliczania przenośników cięgnowych, głównie taśmowych i

kubełkowych. Praca swoim zakresem obejmować będzie część przeglądową dotyczącą opisu istniejącego

stanu wiedzy oraz część praktyczną dotyczącą obliczeń projektowych przenośnika transportującego określony

materiał rozdrobniony.

  Informacje dodatkowe  

Brak specjalnych wymagań
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Dyga Roman

  Tytuł pracy  Wnikanie ciepła przy przepływie powietrze-olej przez pianę aluminiową

  Wersja angielska tytułu pracy  Heat transfer during the air-oil flow through a aluminum foam

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opis wymiany ciepła przy przepływie płynu jedno i dwufazowego przez ogrzewany kanał

wypełniony pianą aluminiową. Zakres pracy:  poszukiwanie modeli analitycznych opisujących wnikanie ciepła

w aparatach z wypełnieniem porowatym; doświadczalne wyznaczenie (na podstawie pomiarów zmian

temperatury) strumienia ciepła wymienianego pomiędzy ścianką kanału wypełnionego i mieszaniną gaz-ciecz;

opis wyników analizy danych doświadczalnych.

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Dyga Roman

  Tytuł pracy  Opory przepływu i udziały objętościowe faz przy przepływie powietrze-olej przez pianę aluminiową

  Wersja angielska tytułu pracy  Pressure drop during the air-oil flow through a aluminum foam

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opis hydrodynamiki przepływu powietrze-olej przez pianę aluminiową. Zakres pracy: studia

literaturowe w zakresie poszukiwania modeli analitycznych opisujących przepływ przez materiały spienione o

strukturze otwartej; przeprowadzenie pomiarów udziałów objętościowych oraz oporów przepływu gaz-ciecz

przez kanał wypełniony pianą aluminiową; opis wyników badań, weryfikacja literaturowych modeli

hydrodynamiki przepływu w oparciu o zgromadzone dane doświadczalne  

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Tworzywa niekonwencjonalne w budowie aparatury procesowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Unconventional materials in construction of process apparatus

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opis zastosowania różnych tworzyw niekonwencjonalnych takich jak szkło, tworzywa

węglikowe, pianki, polimery, w budowie aparatury procesowej. Zakres pracy obejmuje opis takich materiałów

pod katem ich własności, zastosowania, wad i zalet.

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Projekt wymiennika gaz-gaz

  Wersja angielska tytułu pracy  The design of gas-gas exchanger

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie wymiennika w układzie gaz-gaz. Praca swoim zakresem obejmuje

przeprowadzenie obliczeń procesowych, jak również wykonanie rysunku złożeniowego

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Projekt wymiennika ciecz-ciecz

  Wersja angielska tytułu pracy  The design liquid-liquid exchanger

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie wymiennika w układzie ciecz-ciecz. Praca swoim zakresem obejmuje

przeprowadzenie obliczeń procesowych, jak również wykonanie rysunku złożeniowego

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Projekt instalacji do rektyfikacji dwuskładnikowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of installation to two - component rectification

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji do przeprowadzenia rektyfikacji dwuskładnikowej. Praca swoim

zakresem obejmuje przeprowadzenie obliczeń procesowych, wybór typu półek, przeprowadzenie obliczeń

hydraulicznych, jak również wykonanie rysunku technicznego. wielkości przepływowych powietrza w układzie

wentylacyjnym oraz parametrów powietrza wilgotnego. Ponadto należy dobrać kanały wentylacyjne,

urządzenia przetłaczające i nawilżające powietrze oraz armaturę kontrolną i sterującą nawiewem powietrza. 

  Informacje dodatkowe  Brak.
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Analiza kosztów aparatury procesowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Cost-analysis of process apparatus

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej dotyczącej kosztów wytwarzania aparatury

procesowej. Zakres pracy obejmuje przeprowadzenie analizy m.in. dla rurociągów, armatury, wymienników

ciepła różnych typów, kolumn wypełnionych i półkowych, pomp, jak również prognozowanie zmian kosztów na

przestrzeni kilku lat

  Informacje dodatkowe  Brak
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Zagrożenia wybuchowe i pożarowe w eksploatacji instalacji technologicznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Explosive and fire hazards in plant operation

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza zjawisk i zagrożeń wynikających z eksploatacji instalacji przemysłowych, w zakresie

niebezpieczeństw spowodownych wybuchem i pożarem. Wskazanie na skutki awarii oraz sposoby i metody

przeciwdziałania tym zagrożeniom. Dokonanie oceny skutków zagrożeń w aspekcie projektowania i

eksploatacji aparatury przemysłowej oraz wskazanie na sposoby diagnostyki elementów aparatury i instalacji

w aspekcie zabezpieczeń i oceny skutków awarii.

  Informacje dodatkowe  

Umiejętność interpretacji zjawisk procesowych powiązanych z zagrożeniem wybuchem i pożarem, 

Umiejętność przewidywania skutków awarii procesowych oraz sposobu ich oceny pod kątem zagrożeń dla

otoczenia.

Literatura bazowa:

- literatura przedmiotu,

- katalogi przemysłowe producentów

- bazy internetowe
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Badania stanowiskowe hydro-mechanicznego wyprzęgania typu HYCO MAT

  Wersja angielska tytułu pracy  Investigation of the HYCOMAT ? hydro-mechanical detaching device stand

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  1) oprzyrządowanie stanowiska laboratoryjnego

2) zainstalowanie silnika napędowego wraz z regulatorem napięcia zasilania

3) przeprowadzenie badań stanowiskowych

  Informacje dodatkowe  

1) umiejętność właściwej interpretacji danych literaturowych, także z literatury obcojęzycznej 

2) umiejętność prowadzenia pomiarów

3) znajomość systemów regulacji i oprzyrządowania stanowiskowego diagnostyki pojazdów
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Technologia wytwarzania biopaliwa

  Wersja angielska tytułu pracy  Technology of biofuel production

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka instalacji do produkcji biopaliwa oraz opis technologii jego wytwarzania.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu wytwarzania biopaliw, foldery producentów, zainteresowanie zagadnieniami

techniczno-konstrukcyjnymi aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Aplikacja pomiarowa dla urządzenia mobilnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Measurement application for mobile device

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza literaturowa sił występujących w procesie rozpędzania samochodu na drodze utwardzonej. Analiza

procesu pomiarowego w teście drogowym. Analiza wymagań stawianych urządzeniu pomiarowemu. Analiza

metod pomiarowych. Opracowanie koncepcji i synteza algorytmu pomiarowego. Ocena skuteczności

zsyntetyzowanego algorytmu. Podsumowanie i wnioski.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność programowania i syntezowania algorytmów. Znajomość języka C. Znajomość komunikacji

bezprzewodowej.

Literatura :

[1]	MAMALA J., BROL S., JANTOS J.: Estymacja charakterystyk układu napędowego na podstawie pomiaru

przyspieszenia samochodu. Studia i monografie nr 235. Politechnika Opolska. Opole. 2008.

[2]	LANZENDOERFER J., SZCZEPANIAK C.:Teoria ruchu samochodu. WKiŁ. 1980. 

[3]	SIŁKA W.: Teoria ruchu samochodu. WNT. Warszawa 2002.

[4]	TARYMA S.: Opór toczenia opon samochodowych. Wydaw. Politechniki Gdańskiej. 2007.

PROCHOWSKI L.: Mechanika ruchu. Pojazdy samochodowe. WKŁ. 2008.
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Modelowanie matematyczne oraz symulacje procesu suszenia w suszarni pionowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Mathematical modelling andsimulation for the drying process in a vertical dryer.

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest komputerowe modelowanie procesu suszenia pod wpływem różnych czynników. Praca

będzie realizowana za pomocą programów SolidWorks oraz Fluent/Ansys dla suszarni pionowej.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Zagadnienia wymiany ciepła w chłodnicach powietrznych

  Wersja angielska tytułu pracy  The problems of heat transfer in air coolers

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Wskazanie na techniczne rozwiązania i zastosowania wentylatorowych chłodnic powietrznych o różnej

konfiguracji przepływu powietrza, wskazanie na rozwiązania konstrukcyjne wspomagające zwiększenie

efektywności wymiany ciepła w tego typu urządzeniach. 

Cel - Wykonanie analizy porównawczej w zakresie warunków wnikania ciepła w odniesieniu do zróżnicowanej

konstrukcji urządzeń ? np. względem wydajności cieplnej oraz strumienia powietrza.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność rozpoznawania elementów aparatury i instalacji, 

Umiejętność projektowania i wykorzystania do tego celu technik komputerowych

Literatura bazowa:

- literatura przedmiotu,

- katalogi przemysłowe producentów

- bazy internetowe
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Płaczek Małgorzata

  Tytuł pracy  Techniczne aspekty produkcji enzymów i preparatów enzymatycznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Technical aspects of the enzymes production and enzymes preparations

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opis technicznych aspektów związanych z produkcją enzymów i preparatów

enzymatycznych.

Zakres pracy obejmuje: studia literaturowe w zakresie ogólnej charakterystyki enzymów i ich zastosowań,

źródeł ich pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów, charakterystykę technicznych

aspektów prowadzenia produkcji, metod izolowania, oczyszczania i immobilizacji enzymów, opis urządzeń

wykorzystywanych na etapie up-stream i down-stream processing, przykłady wytwarzania preparatów

enzymatycznych.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu: biotechnologii, technologii biochemicznej w tym literatura anglojęzyczna.
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Płaczek Małgorzata

  Tytuł pracy  Techniczne aspekty hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych

  Wersja angielska tytułu pracy  Technical aspects of the enzymes production and enzymes preparations

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opis technicznych aspektów związanych z hodowlą komórek roślinnych i zwierzęcych.

Zakres pracy obejmuje: studia literaturowe w zakresie charakterystycznych cech komórek roślinnych i

zwierzęcych, opisu typów i warunków hodowli, aparatów, urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w

produkcji, zastosowań hodowli tych komórek, optymalizacji produktywności.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu: biotechnologii, technologii biochemicznej w tym literatura anglojęzyczna.
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Stanowiskowe badania wskaźników pracy samochodowej bezstopniowej przekładni cięgnowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Test bench research of automotive continuously variable transmission operating indexes

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie przeglądu literatury dotyczących badań samochodowych przekładni bezstopniowych.

Przeprowadzenie badań stanowiskowych z wykorzystaniem przekładni Fuij Hyper M6. Analiza wartości

wybranych wskaźników pracy przekładni, prezentacja wyników badań w formie wykresów i map.

  Informacje dodatkowe  Wykorzystanie pakietu MS Office (Excel) i/lub Matlab do opracowania wyników badań i ich graficznej

prezentacji.

Strona30/34



 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Wykorzystanie pakietu CAD/CAM do programowania obrabiarek CNC

  Wersja angielska tytułu pracy  The application of CAD/CAM packages for programming CNC machine tools

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  1.	Cel pracy: Analiza obszarów zastosowania pakietu CAD/CAM do sterowania różnego typu obrabiarkami

CNC

2.	Zakres pracy: 

- zdefiniowanie możliwych obszarów zastosowania pakietu CAD/CAM do sterowania obrabiarkami CNC

- przedstawienie sposobu programowania procesu technologicznego dla obrabiarek sterowanych numerycznie

- opracowanie wybranych procesów obróbki w systemie CATIA,

- analiza zakresów funkcjonalności tego pakietu CAD/CAM, 

- ustalenie obszarów wykorzystania pakietu 

  Informacje dodatkowe  1.	Hoffmann M., CAD/CAM mit CATIA V5, Wyd. Hanser, Munchen 2011

2.	Oczoś K., Kawalec A., Kształtowanie metali lekkich, Wyd. PWN, Warszawa 2012

Znajomość systemu CAD (CATIA)
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Projekt manipulatora dla systemu podawczego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of manipulation arm for transportation system

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1.	Cel pracy: projekt manipulatora 

2.	Zakres pracy:

?	zapoznanie się z budową, zasadą działania i zastosowaniami manipulatorów,

?	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)

Strona32/34



 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt wałka przekładni zębatej z dwoma kołami zębatymi

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of a shaft of gear transmission with two toothed wheels

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Badania literaturowe. Przykłady  zastosowań skrzynek prędkości.                     Zasady pracy skrzynek

prędkości. Opis znanych rozwiązań skrzynek prędkości. 

Opracowanie metodyki obliczeń wałka skrzynki prędkości. Przyjęcie założeń konstrukcyjnych do obliczeń.

Przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych. Dobór łożysk. Opracowanie projektu wałka skrzynki

prędkości. Wykonanie rysunku wykonawczego.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

1. Kurmaz L., Kurmaz O.: Projektowanie węzłów  i części maszyn; Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce 2007

2. Walczak J.: Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i plastyczności; tom II; PWN,

Warszawa 1971

3. Jędrzejowski J.: Obliczanie tłokowego silnika spalinowego; WNT, Warszawa 1984

4. Wajand J.: Wspomaganie komputerowe  CAD/CAM, WNT, Warszawa 1989

5. Micknass W., Popiol R., Sprenger A.: Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe, WKiŁ,

Warszawa 2005
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Masiukiewicz Maciej

  Tytuł pracy  Energia słoneczna jako niekonwencjonalna metoda suszenia osadów ściekowych.

  Wersja angielska tytułu pracy  Using solar energy as an unconventional method of drying sewage sludge.

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd możliwych rozwiązań 

Omówienie maszyn i urządzeń

Zaprezentowanie przeprowadzonych badań i wyników

  Informacje dodatkowe  Brak
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