
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

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   Projekt płyty kołowosymetrycznej z centralnym otworem

  2   Wysokoenergetyczne obróbki powierzchniowe

  3   Badania drgań czujników uśreniających ciśnienie dynamiczne

  4   Proces technologiczny pokrywy dla produkcji seryjnej.
 REZ.

  5   Badanie zużycia erozyjnego instalacji transportu pneumatycznego

  6   Dobór parametrów konstrukcyjnych rurek spiętrzających przepływ

  7   Technologia wytwarzania przepływomierzy z rurkami spiętrzającymi

  8   Analiza możliwości spajania tytanu i jego stopów

  9   Wytwarzanie wyrobów spiekanych na rynku polskim

  10   Opracowanie procedur badawczych dla materiałów wielowarstwowych otrzymywanych technologia zgrzewania wybuchowego.

  11   Projekt resoru samochodowego

  12   Projekt belki o zmiennym przekroju

  13   Projekt dozownika ślimakowego

  14   Kalibracja stanowisk do prób wahadłowego zginania próbek metalowych

  15   Zastosowanie metod naprężeń nominalnych do wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych

  16   Proces technologiczny elementów przekładni ślimakowej.
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  17   Proces technologiczny tulei sprzęgła hydrokinetycznego.


  18   Zaprojektować i zbudować stanowisko do badania własności smarnych olejów.

  19   Optymalizacja parametrów procesu strumieniowo-ściernego oczyszczania powierzchni metalowych. REZ.

  20   Projekt przenośnika taśmowego do transportu materiałów sypkich

  21   Projekt przenośnika zgrzebłowego do transportu podziemnego węgla

  22   Projekt układu do rehabilitacji stawu skokowego

  23   Projekt uchwytów do badania wytrzymałości materiałów włókienniczych

  24   Projekt uchwytu centrującego próbki płaskie do testów doraźnego rozciągania

  25   Projekt układu hamulcowego pojazdu elektrycznego REZ.

  26   Bezpieczeństwo bierne  pojazdów a testy zderzeniowe REZ.

  27   Układy kompensujące wydłużenia cieplne elementów instalacji i aparatury przemysłowej

  28   Proces technologiczny zębnika dla produkcji małoseryjnej.
 REZ.

  29   Model geometryczny materiału spienionego 

  30   Modernizacja i przystosowanie frezarki FWA- 41M do minimalnych wymogow BHP podczas remontu kapitalnego. REZ.

  31   Projekt stanowiska do montażu i demontażu silnika REZ.

  32   Projekt układu hamulcowego pojazdu prototypowego REZ.

  33   Projekt systemu do selekcji automatycznej. REZ.

  34   Projekt układu kierowniczego pojazdu prototypowego REZ.

  35   Stanowisko do badań mechanicznego systemu ABS REZ.

  36   Analiza energochłonności ruchu miejskiego REZ.

  37   Analiza konstrukcyjno-funkcjonalna mechanizmu multiplikatora REZ.

  38   Projekt napędu turbinowego REZ.

Strona2/44



  39   Proces technologiczny slimacznicy. REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt płyty kołowosymetrycznej z centralnym otworem

  Wersja angielska tytułu pracy  The project of plate circularly symmetrical with a central hole

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Badania literaturowe. Przykłady zastosowań.

2. Opracowanie metodyki obliczeń płyty.

3. Założenia przyjęte do obliczeń płyty.

4. Obliczenia wytrzymałości i sztywności płyty.

5. Opracowanie projektu płyty.

6. Rysunek wykonawczy płyty.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

1. Walczak J.: Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i plastyczności. PWN, Warszawa

1971

2. Kurmaz L.Kurmaz O.:Projektowanie węzłów i części maszyn, Wyd. Pol. Św, Kielce, 2007
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt resoru samochodowego

  Wersja angielska tytułu pracy  The project leaf spring car

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Badania literaturowe. Przykłady zastosowań.

2. Opracowanie metodyki obliczeń resoru.

3. Przyjęcie założeń konstrukcyjnych  do obliczeń.

4. Obliczenia wytrzymałościowe resoru.

5. Opracowanie projektu resoru.

6. Rysunki wykonawcze piór resoru. Rysunek złożeniowy resoru

  Informacje dodatkowe  Literatura:

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

2. 2. Reimpell J., Betzler J.:Podwozia Samochodów, WKiŁ, Warszawa 2009
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt belki o zmiennym przekroju

  Wersja angielska tytułu pracy  The project beams of variable section

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Badania literaturowe. Przykłady zastosowań.

2. Opracowanie metodyki obliczeń belki.

3. Przyjęcie założeń konstrukcyjnych do obliczeń.

4. Obliczenia projektowe.

5. Opracowanie projektu belki o zmiennym przekroju.

6. Rysunek wykonawczy belki.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

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

2. Rajfert T., Rżysko J.: Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów, PWN, W-wa, 1978
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt dozownika ślimakowego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje:

- obliczenia wytrzymałościowe dozownika ślimakowego mieszanki cukrowo-wapiennej o kącie nachylenia 20°,

długości 6m, zakresie dozowania 0-20kg/min

- dokumentację rysunkową

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Kalibracja stanowisk do prób wahadłowego zginania próbek metalowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Calibration of fatigue stands for fully reversed bending of metallic specimens

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  - zaprojektowanie i wykonanie układu kalibrującego (odważniki, uchwyty),

- kalibracja dwóch stanowisk na podstawie wykonanego układu kalibrującego,

- analiza stabilności układu pomiarowego,

- testy próbek metalowych przy cyklicznych zginaniu,

  Informacje dodatkowe  Wymagania: 

- Możliwość wykonania zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Blacha Łukasz

  Tytuł pracy  Zastosowanie metod naprężeń nominalnych do wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of nominal stress approaches to fatigue design of welded joints

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest porównanie wariantów metody naprężeń nominalnych obecnych w różnych poradnikach

międzynarodowych.

Praca w swoim zakresie obejmuje charakterystykę zagadnienia trwałości zmęczeniowej złączy spawanych,

przegląd wariantów metody naprężeń nominalnych oraz obliczenia trwałości typowego złącza spawanego.

  Informacje dodatkowe  Wymagana dobra znajomość języka angielskiego.

Strona11/44



 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Projekt przenośnika taśmowego do transportu materiałów sypkich

  Wersja angielska tytułu pracy  The band conveyor designing for loose material transport 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przeprowadzenie obliczeń projektowych przenośnika taśmowego przeznaczonego do

transportu materiałów sypkich.

Praca swoim zakresem obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądu stosowanych w przemyśle przenośników;

- przeprowadzenie obliczeń projektowych przenośnika taśmowego;

- przeprowadzenie dyskusji otrzymanych obliczeń;

- opracowanie uwag końcowych i wniosków.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: znajomość literatury dotyczącej projektowania maszyn do transportu bliskiego.

Literatura:

1) L. Gładysiewicz, Przenośniki taśmowe, teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Polit. Wrocław., Wrocław 2003
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Projekt przenośnika zgrzebłowego do transportu podziemnego węgla

  Wersja angielska tytułu pracy  The push-plate conveyor designing for underground coal transport

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przeprowadzenie obliczeń projektowych przenośnika zgrzebłowego przeznaczonego do

transportu podziemnego w kopalniach węgla kamiennego.

Praca swoim zakresem obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądu stosowanych przenośników w kopalniach węgla;

- przeprowadzenie obliczeń projektowych przenośnika zgrzebłowego;

- przeprowadzenie dyskusji otrzymanych obliczeń;

- opracowanie uwag końcowych i wniosków.

  Informacje dodatkowe  Wymagania: znajomość literatury dotyczącej projektowania maszyn do transportu bliskiego.

Literatura:

1) J. Antoniak, Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach, Wyd. Śląsk, Katowice 1990.
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Projekt układu do rehabilitacji stawu skokowego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować układ do rehabilitacji stawu skokowgo.

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej

  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 10

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Projekt uchwytów do badania wytrzymałości materiałów włókienniczych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować uchwyty do badania wytrzymałości materiałów włókienniczych.

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej

  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 11

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Projekt uchwytu centrującego próbki płaskie do testów doraźnego rozciągania

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of align grip for flat specimen for monotonic tensile tests 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z normą ISO 6892-1:2009(E)

- zaprojektowanie uchwytu

- wykonanie uchwytu

- przeprowadzenie prób rozciągania przy użyciu wykonanego uchwyty

- analiza wyników

  Informacje dodatkowe  - możliwość wykonania uchwytu,

- samodzielność 
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt układu hamulcowego pojazdu elektrycznego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of electric vehicle brake system 

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  - przegląd konstrukcji układów hamulcowych 

- koncepcja układu hamulcowego

- wykonanie obliczeń projektowych 

- sporządzenie dokumentacji technicznej

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Bezpieczeństwo bierne  pojazdów a testy zderzeniowe

  Wersja angielska tytułu pracy  Vehicle passive safety and crash tests 

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd testów zderzeniowych ? warunki i wymogi

- regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa biernego

- analiza rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających bezpieczeństwo bierne

- porównanie wyników testów zderzeniowych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do montażu i demontażu silnika

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt układu hamulcowego pojazdu prototypowego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt układu kierowniczego pojazdu prototypowego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Stanowisko do badań mechanicznego systemu ABS

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Analiza energochłonności ruchu miejskiego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Analiza konstrukcyjno-funkcjonalna mechanizmu multiplikatora

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt napędu turbinowego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Pospolita Janusz

  Tytuł pracy  Badania drgań czujników uśreniających ciśnienie dynamiczne

  Wersja angielska tytułu pracy  The averaging sensors of the dynamic pressure vibrations investigations

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Badanie zużycia erozyjnego instalacji transportu pneumatycznego

  Wersja angielska tytułu pracy  Erosive wear researches of pneumatic conveying systems

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przedstawienie wyników pmiarów zużycia erozyjnego instalacji transportu pneumatycznego.

Pomiary dotyczące instalacji transportu w cementowni ODRA będą wykonywane przy użyciu grubościomierza

ultradźwiękowego.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Kabaciński Mirosław

  Tytuł pracy  Dobór parametrów konstrukcyjnych rurek spiętrzających przepływ

  Wersja angielska tytułu pracy  Flow averaging tube construction parameters selction

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Określenie procesu konstruowania rurek spiętrzających przepływ z uwzględnieniem metod odbioru ciśnienia

różnicowego.

  Informacje dodatkowe  Podstawy modelowania 3-D, np. w programie Creo Parametric. Znajomość języka angielskiego na poziomie

umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzsycznej. Podstawy metrologi przepływów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Kabaciński Mirosław

  Tytuł pracy  Technologia wytwarzania przepływomierzy z rurkami spiętrzającymi

  Wersja angielska tytułu pracy  Flow averaging tube produce technology

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przedstawienie alternatywnych metod wytwarzania rurek spiętrzających z uwzględnieniem kosztów produkcji.

  Informacje dodatkowe  Podstawy modelowania 3-D, np. w programie Creo Parametric. Znajomość języka angielskiego na poziomie

umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzsycznej. Podstawy metrologi przepływów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Hepner Maria

  Tytuł pracy  Wysokoenergetyczne obróbki powierzchniowe

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literaturowy nowoczesnych metod wysokoenergetycznych obróbek powierzchniowych, budowa

urządzeń , struktura warstwy wierzchniej materiałów po w/w obróbkach.

  Informacje dodatkowe  Piotr Kula ?Inżynieria warstwy wierzchniej?

Marek Blicharski ?Inżynieria powierzchni?

Strony internetowe
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 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny pokrywy dla produkcji seryjnej.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- określić dane wejściowe,

- przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji,

- opracować ramowy proces technologiczny i określić naddatki obróbkowe,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- opracować pełną dokumentację technologiczną.,

- opracować koncepcję oprzyrządowania dla wybranej operacji.

  Informacje dodatkowe  1. M. Feld: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT W-wa 2010.

2. B. Choroszy: Technologia maszyn. Of. Wyd. PWr 2000.

3. J. Sobolewski i inni: Projektowanie technologii maszyn. Of. Wyd. PW 2002.

4. M. Feld: Uchwyty obróbkowe. WNT W-wa 2002.

5. T. Dobrzański: Uchwyty obróbkowe - poradnik konstruktora. WNT W-wa 1987.

6. Katalogi obrabiarek.

7. Katalogi narzędzi.
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  Promotor pracy  Pocica Anna

  Tytuł pracy  Analiza możliwości spajania tytanu i jego stopów

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury, przegląd norm, opracowanie monograficzne

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Rosiak Mariusz

  Tytuł pracy  Wytwarzanie wyrobów spiekanych na rynku polskim

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - rozpoznanie producentów wyrobów z proszków metali na rynku polskim,

- rozpoznanie możliwości technologicznych i charakteru produkcji wyrobów spiekanych,

- główne obszary stosowania wyrobów spiekanych,

- mocne i słabe strony stosowanych technologii wytwarzania spieków, 

  Informacje dodatkowe  - umiejętność przeprowadzenia przeglądu literatury oraz dostępnych informacji w Internecie,

- umiejętność zbudowania narzędzia w postaci ankiet i wskaźników do oceny statystycznej,

- umiejętność obsługi pakietu Office,

- umiejętność analitycznej oceny ilościowej informacji,
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Prażmowski Mariusz

  Tytuł pracy  Opracowanie procedur badawczych dla materiałów wielowarstwowych otrzymywanych technologia

zgrzewania wybuchowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  przegląd literatury oraz norm z zakresu zgrzewania wybuchowego, opracowanie monograficzne na temat

badania materiałów wielowarstwowych otrzymywanych poprzez zgrzewanie wybuchowe.

  Informacje dodatkowe  podstawy wiedzy z materiałoznawstwa, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność korzystania z

technologii informacyjnych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Hoszowski Tadeusz

  Tytuł pracy  Proces technologiczny elementów przekładni ślimakowej.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- określić dane wejściowe,

- przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji,

- opracować ramowy proces technologiczny i określić naddatki obróbkowe,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- opracować pełną dokumentację technologiczną.

  Informacje dodatkowe  1. Choroszy B., Technologia maszyn. - Wrocław: Politechnika Wrocławska - Oficyna Wydaw., 2000. 

2. Feld M., Technologia budowy maszyn. - Wyd.2 popr. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1995. 

3. Skarbiński, Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT Warszawa. 

4. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT Warszawa, 2000.

Strony internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 31

  Promotor pracy  Hoszowski Tadeusz

  Tytuł pracy  Proces technologiczny tulei sprzęgła hydrokinetycznego.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- określić dane wejściowe,

- przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji,

- opracować ramowy proces technologiczny i określić naddatki obróbkowe,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- opracować pełną dokumentację technologiczną.

  Informacje dodatkowe  1. Choroszy B., Technologia maszyn. - Wrocław: Politechnika Wrocławska - Oficyna Wydaw., 2000. 

2. Feld M., Technologia budowy maszyn. - Wyd.2 popr. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1995. 

3. Skarbiński, Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT Warszawa. 

4. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT Warszawa, 2000.

Strony internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 32

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować stanowisko do badania własności smarnych olejów.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznać się ze stosowanymi dotychczas rozwiązaniami konstrukcyjnymi tribometrów.

2. Przeanalizować technologiczność różnych rozwiązań konstrukcyjnych. 

3. Na podstawie dostępnych literatury i wcześniej zdobytej wiedzy wykonać projekt stanowiska badawczego.

4. Wykonać wszelką niezbędną dokumentację techniczną.

  Informacje dodatkowe  1.Prace Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

2. Tymowski J.: Technologia budowy maszyn, WNT, Warszawa 1989.

3. Skarbiński M.: Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa, 1982. 

4. Strony internetowe i publikacje prducentów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 33

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Optymalizacja parametrów procesu strumieniowo-ściernego oczyszczania powierzchni metalowych.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznać się z literaturą z zakresu tematu.

2. Przeanalizować dostępne na rynku rozwiązania i rozwiązania urządzeń do strumieniowo ściernego

oczyszczania powierzchni metalowych. 

3. Na podstawie dostępnych literatury i wcześniej zdobytej wiedzy przeprowadzić optymalizację procesu

czyszczenia powierzchni.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 34

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny zębnika dla produkcji małoseryjnej.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- określić dane wejściowe,

- przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji,

- opracować ramowy proces technologiczny i określić naddatki obróbkowe,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- opracować pełną dokumentację technologiczną.,

- opracować koncepcję oprzyrządowania dla wybranej operacji.

  Informacje dodatkowe  1. M. Feld: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT W-wa 2010.

2. B. Choroszy: Technologia maszyn. Of. Wyd. PWr 2000.

3. J. Sobolewski i inni: Projektowanie technologii maszyn. Of. Wyd. PW 2002.

4. M. Feld: Uchwyty obróbkowe. WNT W-wa 2002.

5. T. Dobrzański: Uchwyty obróbkowe - poradnik konstruktora. WNT W-wa 1987.

6. Katalogi obrabiarek.

7. Katalogi narzędzi.
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 KARTA OPISU PRACY nr 35

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Modernizacja i przystosowanie frezarki FWA- 41M do minimalnych wymogow BHP podczas remontu

kapitalnego.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy

1. Minimalne wymogi BHP dla obrabiarek - obowiazujace przepisy.

2. Remont frezarki FWA-41M:

- demontaż,

- weryfikacja części,

- regeneracja i wymiana części,

- montaż,

- odbiór techniczny po remoncie.

3. Modernizacja frezarki - zakres i wykonanie.

4. Przystosowanie do minimalnych wymogów BHP.

  Informacje dodatkowe  1.Dokumentacja echniczno-ruchowa obrabiarki

2. Minimalne wymogi BHP - zapisy prwne.

3. Literatura z zakresu remontów maszyn
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 KARTA OPISU PRACY nr 36

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt systemu do selekcji automatycznej.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest budowa zautomatyzowanego systemu do selekcji elementów. Zadania: 

1. Zapozanać się z budową systemów selekcji. 

2. Zaprojektować system selekcji. 

3. Zbudować i uruchomić system.

  Informacje dodatkowe  "1. Internet, 

2. J. HONCZARENKO: Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, 2000 3.

3. Prace dyplomowe Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 37

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny slimacznicy.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- określić dane wejściowe,

- przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji,

- opracować ramowy proces technologiczny i określić naddatki obróbkowe,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- opracować pełną dokumentację technologiczną.,

- opracować koncepcję oprzyrządowania dla wybranej operacji.

  Informacje dodatkowe  1. M. Feld: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT W-wa 2010.

2. B. Choroszy: Technologia maszyn. Of. Wyd. PWr 2000.

3. J. Sobolewski i inni: Projektowanie technologii maszyn. Of. Wyd. PW 2002.

4. M. Feld: Uchwyty obróbkowe. WNT W-wa 2002.

5. T. Dobrzański: Uchwyty obróbkowe - poradnik konstruktora. WNT W-wa 1987.

6. Katalogi obrabiarek.

7. Katalogi narzędzi.
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 KARTA OPISU PRACY nr 38

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Układy kompensujące wydłużenia cieplne elementów instalacji i aparatury przemysłowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Systems for compensate of  thermal expansion in industrial equipment and apparatuses elements

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zestawienie techniczne stosowanych rozwiązań kompensacji wydłużeń cieplnych rurociągów i elementów

instalacji, w tym aparatów przemysłowych - wskazanie na rozwiązania konstrukcyjne i oraz zakres i  metody

obliczeniowe pod względem wytrzymałości kompensatorów . 

Cel - Wykonanie projektu w zakresie obliczeń porównawczych w stosowaniu kompensacji względem

wybranych parametrów projektowych ? np. obciążenia konstrukcji.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność rozpoznawania elementów aparatury i instalacji, 

Umiejętność projektowania i wykorzystania do tego celu technik komputerowych

Literatura bazowa:

- Filipczak G., Troniewski L., Witczak S.: Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury

procesowej, 2004.

- Filipczak G., Witczak S.: Konstrukcja aparatury procesowej, 1995.

- Pikoń J.: Atlas konstrukcji Aparatury chemicznej, PWN 1987.

-  Pikoń J.: Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, PWN 1979.

- Przepisy i wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego 

- Normy przedmiotowe z zakresu konstrukcji aparatury, PKN Warszawa.
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 KARTA OPISU PRACY nr 39

  Promotor pracy  Dyga Roman

  Tytuł pracy  Model geometryczny materiału spienionego 

  Wersja angielska tytułu pracy  Geometric model of foam material

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie modelu geometrycznego elementarnej komórki piany metalowej. Praca swoim

zakresem obejmuje opis struktury geometrycznej materiałów komórkowych (ze szczególnym uwzględnieniem

pian metalowych), opracowanie modelu geometrycznego struktury komórkowej z wykorzystaniem

oprogramowania CAD oraz analizę wpływu geometrii opracowanego modelu na podstawowe parametry

strukturalne materiału komórkowego.

  Informacje dodatkowe  umiejętność pracy w środowisku CAD 3D

Strona44/44


