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

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   Kształtowanie struktury i właściwości natlenionego stopu tytanu poprzez obróbkę cieplną. REZ.

  2   Optymalizacja konstrukcji przepływomierza wirowego

  3   Stan naprężenia w dwuwarstwowej rurze grubościennej

  4   Wysokotemperaturowe obróbki cieplne złącz bimetalicznych typu stal - tytan zgrzewanych metodą wybuchową REZ.

  5   Projekt sprężyny zawieszenia samochodu REZ.

  6   Badania wytrzymałościowe krzyżowych złączy spawanych wykonanych ze stali S355NL REZ.

  7   Metody tworzenia platerów i ich analiza

  8   Światłowody i lasery w pomiarach odkształceń i pęknięć

  9   Analiza kinematyczna i dynamiczna mechanizmu tłokowego 

  10   Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w płaskich i okrągłych próbkach przy skręcaniu

  11   Projekt przenośnika kubełkowego REZ.

  12   Projekt przenośnika taśmowego o regulowanym kącie transportu REZ.

  13   Projekt mobilnej platformy załadunkowej REZ.

  14   Projekt prasy hydraulicznej REZ.

  15   Niezawodność prostych i złożonych układów obiektów

  16   Projekt stanowiska do ścinania złącza lutowanego rur poprzez rozciąganie
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  17   Statyczna wytrzymałość elementów klejonych

  18   Statyczna wytrzymałość elementów lutowanych

  19   Badanie podstawowych właściwości wytrzymałościowych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego w technologii drukowania przestrzennego o różnym stopniu wypełnienia REZ.

  20   Nieniszczące metody wyznaczania naprężeń własnych w materiałach metalicznych

  21   Proces technologiczny wału uzębionego dla produkcji małoseryjnej.
 REZ.

  22   Projekt przenośnika kubełkowego do transportu materiałów sypkich

  23   Projekt przenośnika śrubowego do transportu materiałów sypkich

  24   Projekt układu do transportu uli REZ.

  25   Analiza stosowanych napędów obrotu do wywrotnicy wagonowej REZ.

  26   Badanie zginania drewna modyfikowanego termicznie

  27   Wpływ nasiąkliwości na wytrzymałość próbek z drewna modyfikowanego termicznie REZ.

  28   Projekt podnośnika przyściennego 

  29   Projekt statywu do mikroskopu 

  30   Badania łączników strukturalnych aluminium-stal. REZ.

  31   Technologie spawania wybranych rurociągów kotłów energetycznych. REZ.

  32   Koncepcja stanowiska do spawania ścian szczelnych kotłów energetycznych. REZ.

  33   Proces technologiczny korpusu dla produkcji małoseryjnej. REZ.

  34   Proces technologiczny korpusu przekładni wielostopniowej. REZ.

  35   Proces technologiczny pokrywy dla produkcji seryjnej. REZ.

  36   Proces technologiczny wału drążonego. REZ.

  37   Proces technologiczny ślimaka. REZ.

  38   Proces technologiczny tulei przekładni obiegowej. REZ.
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  39   Wpływ czasu wyżarzania na strukturę i własności przesyconego stopu TiCu3. REZ.

  40   Wpływ cyklicznej obróbki cieplnej na własności stopu TiAl6V4. REZ.

  41   Proces technologiczny wału drążonego z gwintem wewnętrznym.

  42   Zaprojektować i zbudować model małej nagrzewnicy indukcyjnej. REZ.

  43   Proces technologiczny wału korbowego dwusuwowego silnika modelarskiego. REZ.

  44   Metoda badania siły napędowej na hamowni podwoziowej REZ.

  45   Projekt i wykonanie symulatora oświetlenia pojazdu REZ.

  46   Metoda badania mocy w układzie napędowym na hamowni podwoziowej REZ.

  47   Analiza pomiaru prędkości obrotowej silnika na hamowni podwoziowej REZ.

  48   Projekt modyfikacji silnika dwusuwowego REZ.

  49   Stanowisko dydaktyczne do badania samochodowego układu klimatyzacji REZ.

  50   Analiza działania układów hamulcowych autobusów REZ.

  51   Alternatywne technologie napraw pojazdów REZ.

  52   Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do projektowania elementów hydrauliki siłowej	

  53   Metoda wysokociśnieniowego badania urządzeń	
 REZ.

  54   Badania kształtki do dystrybucji powietrza w palniku peletowym	 REZ.

  55   Projekt elektrycznego układu napędowego w pojeździe hybrydowym Fiat Panda REZ.

  56   Projekt układu zawieszenia w pojeździe typu OFF ROAD REZ.

  57   Badania złącza spawanego rury tytanowej z dnem sitowym wymiennika ciepła wykonanego ze stali platerowanej tytanem metodą wybuchową REZ.

  58   Projekt przenośnika ślimakowego


  59   Przenośniki cięgnowe - zasady doboru i przykłady obliczania

  60   Wymagania i zasady doboru urządzeń zabezpieczających działanie aparatury procesowej
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  61   Konstrukcja napędu przenośnika taśmowego

  62   Systemy chłodzenia łożysk wysokoobrotowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Stan naprężenia w dwuwarstwowej rurze grubościennej

  Wersja angielska tytułu pracy  State of stress in a two-layer thick-walled pipe

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Badania literaturowe.

2. Opracowanie metodyki obliczeń.

3. Założenia przyjęte do obliczeń.

4. Obliczenia wytrzymałościowe dwuwarstwowej grubościennej rury obciążonej ciśnieniem.

5. Analiza wyników i wnioski.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

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

1971

2. PN-EN 10216-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt sprężyny zawieszenia samochodu

  Wersja angielska tytułu pracy  The project of car suspension springs

  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 sprężyny.

3. Założenia przyjęte do obliczeń.

4. Obliczenia wytrzymałości i sztywności sprężyny.

5. Opracowanie projektu sprężyny.

6. Rysunek wykonawczy sprężyny.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

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

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

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Badania wytrzymałościowe krzyżowych złączy spawanych wykonanych ze stali S355NL

  Wersja angielska tytułu pracy  Monotonic strength of cruciform weld joints made of S355NL steel 

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd metod obliczeniowych spawanych złączy stalowych

- wykonanie próbek krzyżowych złączy spawanych

- wykonanie badań doświadczalnych-próba doraźnego rozciągania

- analiza strukturalna złącza

- porównanie wyników doświadczalnych z obliczeniami projektowymi

  Informacje dodatkowe  - możliwość wykonania próbek,

- samodzielność 
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Metody tworzenia platerów i ich analiza

  Wersja angielska tytułu pracy  Methods of creation cladders and their analysis

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest dokonanie przeglądu literatury dotyczącej danego zagadnienia ze szczególnym zwróceniem

uwagi na metodę zgrzewania wybuchowego. Przedstawienie przykładów połączeń blach różnymi metodami i

ich analiza.

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia, 

-analiza połączeń różnymi metodami.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Światłowody i lasery w pomiarach odkształceń i pęknięć

  Wersja angielska tytułu pracy  Fiber optics and lasers to measure strains and cracks

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest dokonanie przeglądu literatury dotyczącej danego zagadnienia ze szczególnym zwróceniem

uwagi na pomiary odkształceń i pęknięć w elementach maszyn. Pokazanie przykładów pomiarów z

wykorzystaniem proponowanych metod i ich analiza.

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia, 

-analizę i porównanie zastosowanych metod.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Analiza kinematyczna i dynamiczna mechanizmu tłokowego 

  Wersja angielska tytułu pracy  Kinematic and dynamic analysis of a piston mechanism

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest wykonanie obliczeń analitycznych i numerycznych prędkości i przyśpieszeń

prezentowanego mechanizmu. W obliczeniach należy uwzględnić tarcie w parach kinematycznych oraz siły

bezwładności.

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia, 

-obliczenia analityczne i numeryczne oraz ich analizę.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w płaskich i okrągłych próbkach przy skręcaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  Numerical analysis of stress and strain in the flat and round specimens under torsion

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / 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  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt przenośnika kubełkowego

  Wersja angielska tytułu pracy  The project of bucket conveyor

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje:

- obliczenia wytrzymałościowe przenośnika kubełkowego do mieszanki cukrowo-wapiennej o wydajności

20t/h, wysokość podnoszenia 17m

- obliczenia kół łańcuchowych

- dokumentację rysunkową

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt przenośnika taśmowego o regulowanym kącie transportu

  Wersja angielska tytułu pracy  Project conveyor belt with adjustable angle transport

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje:

- obliczenia wytrzymałościowe przenośnika taśmowego regulowanym kącie transportu w zakresie 0-60°

- dokumentację rysunkową

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt mobilnej platformy załadunkowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of mobile loading platform

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje:

- obliczenia mobilnej platformy załadunkowej

1) Dopuszczalne obciążenie: 11 ton

2) Długość całkowita: 11.600 mm

3) Zakres wysokości pracy: 900-1 550 mm

- dokumentację rysunkową

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Lachowicz Cyprian

  Tytuł pracy  Projekt prasy hydraulicznej

  Wersja angielska tytułu pracy  Hydraulic press design

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych pras  hydraulicznych napędzanych ręcznie.

2. Wybór koncepcji i opracowanie założeń, projekt wstępny 

3. Obliczenia, dobór elementów typowych 

4. Opracowanie dokumentacji: rysunki wykonawcze i złożeniowe

  Informacje dodatkowe  Znajomość oprogramowania CAD/MES
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Niezawodność prostych i złożonych układów obiektów

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Należy przeprowadzić obliczenia niezawodnościowe dla wybranych przykładów prostych i złożonych

połączeń obiektów o zadanych charakterystykach. Wybrane przykłady powinny demonstrować stosowanie

typowych algorytmów obliczeń niezawodnościowych.

  Informacje dodatkowe  Macha E., Niezawodność maszyn, Skrypt nr 237, Politechnika Opolska, Opole 2001.
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do ścinania złącza lutowanego rur poprzez rozciąganie

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z techniką lutowania miedzi

- zapoznanie się ze zrywarkami

- projekt stanowiska

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Statyczna wytrzymałość elementów klejonych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z techniką klejenia stali

- zapoznanie się ze zrywarkami

- wykonanie złączy klejonych

- wykonanie próby ścinania poprzez rozciąganie

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Statyczna wytrzymałość elementów lutowanych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z techniką lutowania miedzi

- zapoznanie się ze zrywarkami

- wykonanie złączy lutowanych

- wykonanie próby ścinania poprzez rozciąganie

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Blacha Łukasz

  Tytuł pracy  Badanie podstawowych właściwości wytrzymałościowych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego w

technologii drukowania przestrzennego o różnym stopniu wypełnienia

  Wersja angielska tytułu pracy  Investigation on basic strength properties of elements modeled by fused deposition with different filling ratio

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych ukierunkowanych na zbadanie wpływu stopnia

wypełnienia materiałem na wartości podstawowych właściwości wytrzymałościowych.

Praca w swoim zakresie obejmuje opis technologii druku przestrzennego, standardowych właściwości

wytrzymałościowych, wykonania elementów oraz przeprowadzenie badań wytrzymałościowych i opracowanie

ich wyników.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Blacha Łukasz

  Tytuł pracy  Nieniszczące metody wyznaczania naprężeń własnych w materiałach metalicznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Non-destructive residual stress measurement methods in metallic materials

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Do celu pracy należy opracowanie zestawienia, charakterystyki i analizy nieniszczących metod wyznaczania

naprężeń własnych w materiałach metalicznych.

Praca w swoim zakresie obejmuje opis zjawiska występowania naprężeń własnych, klasyfikację metod ich

wyznaczania oraz szczegółową charakterystykę i analizę metod nieniszczących przeprowadzoną na

podstawie

aktualnych pozycji literaturowych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Projekt przenośnika kubełkowego do transportu materiałów sypkich

  Wersja angielska tytułu pracy  The bucket conveyor designing for loose materials vertical 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 kubełkowego przeznaczonego do

pionowego transportu materiałów sypkich.

Praca swoim zakresem obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądu stosowanych przenośników do transportu bliskiego materiałów sypkich;

- przeprowadzenie obliczeń projektowych przenośnika kubełkowego;

- przeprowadzenie dyskusji otrzymanych obliczeń;

- opracowanie uwag końcowych i wniosków.

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

Literatura:

1) M.Goździecki, H.Świątkiewicz, Przenośniki, Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa 1975.
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Grzelak Józef

  Tytuł pracy  Projekt przenośnika śrubowego do transportu materiałów sypkich

  Wersja angielska tytułu pracy  The screw conveyor designing for loose materials 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 śrubowego przeznaczonego do

transportu materiałów sypkich.

Praca swoim zakresem obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądu stosowanych przenośników do transportu bliskiego materiałów sypkich;

- przeprowadzenie obliczeń projektowych przenośnika śrubowego;

- przeprowadzenie dyskusji otrzymanych obliczeń;

- opracowanie uwag końcowych i wniosków.

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

Literatura:

1) M.Goździecki, H.Świątkiewicz, Przenośniki, Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa 1975.
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Projekt układu do transportu uli

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować układ do transportu uli na przyczepie samochodu osobowego.

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej

  Informacje dodatkowe  Umiejętności posługiwania się oprogramowaniem CAD

Literatura związana z projektowaniem konstrukcji np.:

Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn

Strona25/67



 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Analiza stosowanych napędów obrotu do wywrotnicy wagonowej

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Przegląd i analiza konstrukcji napędów obrotu do wywrotnicy wagonowej

  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 22

  Promotor pracy  Kurek Marta

  Tytuł pracy  Badanie zginania drewna modyfikowanego termicznie

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  - przeprowadzenie prób zginania próbek wykonanych z drewna

- analiza i porównanie uzyskanych wyników 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Kurek Marta

  Tytuł pracy  Wpływ nasiąkliwości na wytrzymałość próbek z drewna modyfikowanego termicznie

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  Wybierz charakter pracy

  Zadania do zrealizowania  - definicja nasiąkliwości

- charakterystyka drewna

- wykonanie próby nasiąkliwości oraz próby rozciągania próbek wykonanych z drewna modyfikowanego

termicznie

-analiza i porównanie wyników 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt podnośnika przyściennego 

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of lifting platform

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy:

Celem pracy jest zaprojektowanie podnośnika przyściennego umożliwiającego podnoszenie elementów o max

ciężarze 200kg.

Zakres pracy obejmuje:

? przegląd istniejących podnośników,

? wykonanie projektu podnośnika przyściennego z wykorzystaniem programów  CAD (Inwentor, Catia,

AutoCAD itp.)

? przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych wybranych węzłów konstrukcyjnych

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

2. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wytrzymałość materiałów, PWN 
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt statywu do mikroskopu 

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of tripod for microscope

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy:

Celem pracy jest zaprojektowanie statywu do mikroskopu umożliwiającego jego precyzyjne regulowanie w

trzech płaszczyznach.

Zakres pracy obejmuje:

? przegląd istniejących statywów,

? wykonanie projektu statywu z wykorzystaniem programów  CAD (Inwentor, Catia, AutoCAD itp.)

? przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych wybranych węzłów konstrukcyjnych

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

2. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wytrzymałość materiałów, PWN 
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 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Metoda badania siły napędowej na hamowni podwoziowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Method of testing the driving force on the chassis dynamometer

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy dokonać opisu metody badawczej siły napędowej samochodu osobowego na hamowni

podwoziowej Maha 500. Wykonać instrukcję badawczą wraz z prezentacją.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie symulatora oświetlenia pojazdu

  Wersja angielska tytułu pracy  Project and execution of the simulator vehicle lighting

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy wykonać projekt symulatora oświetlenia pojazdu a następnie wykonać go do pracy w

warunkach laboratoryjnych.  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Metoda badania mocy w układzie napędowym na hamowni podwoziowej

  Wersja angielska tytułu pracy  The method power tests in the drive on a chassis dynamometer

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy dokonać opisu metody badawczej pomiaru mocy w układzie napędowym samochodu

osobowego na hamowni podwoziowej Maha 500. Wykonać instrukcję wraz z prezentacją.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Analiza pomiaru prędkości obrotowej silnika na hamowni podwoziowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the measurement of engine speed on the chassis dynamometer

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy dokonać opisu metod pomiaru prędkości obrotowej silnika samochodu osobowego na

hamowni podwoziowej Maha 500. Wykonać instrukcję obsługi wraz z prezentacją.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt modyfikacji silnika dwusuwowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Modification project of two stroke engine

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  - szczegółowa analiza działania silnika dwusuwowego

- koncepcja modyfikacji silnika M541

- sporządzenie dokumentacji techniczna modyfikacji

- przeprowadzenie modyfikacji  silnika 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 31

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Stanowisko dydaktyczne do badania samochodowego układu klimatyzacji

  Wersja angielska tytułu pracy  Didactics stand for testing an automobile air conditioning system

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  - analiza działania układów klimatyzacji oraz tendencji rozwojowych

- koncepcja stanowiska dydaktycznego

- sporządzenie dokumentacji techniczna i instrukcji do stanowiska

- wykonanie stanowiska

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 32

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Analiza działania układów hamulcowych autobusów

  Wersja angielska tytułu pracy  Operating analysis of bus brake system 

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd konstrukcji układów hamulcowych autobusów

- analiza konstrukcji na przykładzie wybranych autobusów

- analiza porównawcza konstrukcyjna układów hamulcowych 

- ocena skuteczności hamowania wybranych konstrukcji

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 33

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Alternatywne technologie napraw pojazdów 

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 34

  Promotor pracy  Lechowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt elektrycznego układu napędowego w pojeździe hybrydowym Fiat Panda 

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of electric powertrain in Fiat Panda hybrid vehicle

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy wykonać projekt elektrycznego układu napędowego napędzającego tylną oś pojazdu

hybrydowego Fiat Panda

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 35

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt układu zawieszenia w pojeździe typu OFF ROAD 

  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 36

  Promotor pracy  Dobrowolski Bolesław

  Tytuł pracy  Optymalizacja konstrukcji przepływomierza wirowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Optimization of design of vortex flowmeters

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 37

  Promotor pracy  Spyra Andrzej

  Tytuł pracy  Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do projektowania elementów hydrauliki siłowej	

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of spreadsheets for the  designing of elements of hydraulic  machinery

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczno-wykonawcza

  Zadania do zrealizowania  Studia literaturowe dotyczące metod i formuł wykorzystywanych w obliczeniach projektowych elementów

hydrauliki siłowej. Opracowanie arkusza (arkuszy)  kalkulacyjnego wspomagającego obliczenia projektowe

wybranych podzespołów. Opracowanie dokumentacji wykonanych arkuszy.

  Informacje dodatkowe  Wskazana umiejętność czytania tekstów w języku angielskim
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 KARTA OPISU PRACY nr 38

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Metoda wysokociśnieniowego badania urządzeń	

  Wersja angielska tytułu pracy  Method of high-pressure equipment testing

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  opis stanowiska, wykonanie badań laboratoryjnych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 39

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Badania kształtki do dystrybucji powietrza w palniku peletowym	

  Wersja angielska tytułu pracy  Testing element for air distribution in the pellet burner

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Cel: opracowanie kształki do rozprowadzania powietrza pierwotnego w palniku peletowym pod kątem

poprawy jego parametrów energetyczno-emisyjnych. Zadania do wykonania: opracowanie systemu dystrybucji

powietrza na wkładce palnikowej, przeprowadzenie pomiarów

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 40

  Promotor pracy  Hepner Maria

  Tytuł pracy  Kształtowanie struktury i właściwości natlenionego stopu tytanu poprzez obróbkę cieplną.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Ustalenie warunków obróbki cieplnej I cieplno-chem. stopu tytanu oraz przeprowadzenie powyższych

obróbek.

Badania struktury materiału po zabiegu natleniania i różnych wariantach obróbki cieplnej. 

Badania właściwości mechanicznych stopu tytanu uzyskanych w wyniku obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,

Ocena  wpływu powyższych zabiegów technologicznych na strukturę i właściwości tytanu oraz optymalizacja

warunków obróbki cieplne.

  Informacje dodatkowe  Literatura dotycząca struktury stopów tytanu oraz ich obróbki cieplnej,

praca z wykorzystaniem pieca do obróbki cieplnej metali, mikroskopu świetlnego, mikrotwardościomierza,

maszyny wytrzymałościowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 41

  Promotor pracy  Bański Robert

  Tytuł pracy  Wysokotemperaturowe obróbki cieplne złącz bimetalicznych typu stal - tytan zgrzewanych metodą

wybuchową

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Praca dotyczy badań blach bimetalicznych St - Ti wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego,

stosowanych do budowy elektrolizerów membranowych. W ramach pracy zostanie przeprowadzony cykl

wysokotemperaturowych obróbek cieplnych, mających zintensyfikować procesy dyfuzyjne zachodzące na

granicy złącza. Tak obrobiona cieplnie płyta zostanie poddana badaniom metalograficznym celem określenia

wpływu temperatury na budowę strukturalną złącza. Natomiast badania rozkładu mikrotwardości pozwolą

określić stopień zmian umocnienia bimetalu w zależności od temperatury obróbki cieplnej.  

  Informacje dodatkowe  Podstawy wiedzy z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej. Znajomość obsługi mikroskopu

metalograficznego. Podstawy wiedzy z zakresu komputerowej analizy obrazu. Znajomość metod badania

mikrotwardości.

1.	Z. Walczak ? "Zgrzewanie wybuchowe". Wyd. Naukowo Techniczne. Warszawa 1989.

2.	H. Dyja, A. Maranda, R.Trębiński ? "Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej". Wyd. Wydziału

Metalurgii     Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej.  Częstochowa 2001. 
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 KARTA OPISU PRACY nr 42

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny wału uzębionego 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 43

  Promotor pracy  Pocica Anna

  Tytuł pracy  Badania łączników strukturalnych aluminium-stal.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Wytwarzanie i zastosowanie łączników strukturalnych, badania metalograficzne mikroskopowe, badania

twardości.

  Informacje dodatkowe  literatura z zakresu materiałoznawstwa i spawalnictwa.
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 KARTA OPISU PRACY nr 44

  Promotor pracy  Pocica Anna

  Tytuł pracy  Technologie spawania wybranych rurociągów kotłów energetycznych.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Materiały na rurociągi energetyczne, metody spawania, sposoby obróbki cieplnej.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu materiałoznawstwa i spawalnictwa.
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 KARTA OPISU PRACY nr 45

  Promotor pracy  Pocica Anna

  Tytuł pracy  Koncepcja stanowiska do spawania ścian szczelnych kotłów energetycznych.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zastosowanie ścian szczelnych w budowie kotłów , materiały na ściany szczelne, metody spawania ścian

szczelnych, koncepcja stanowiska do spawania.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu materiałoznawstwa i spawalnictwa.
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 KARTA OPISU PRACY nr 46

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny korpusu 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 47

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny korpusu przekładni wielostopniowej.

  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. 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. Katalogi narzędzi.

5. Katalogi obrabiarek.
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 KARTA OPISU PRACY nr 48

  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 49

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny wału drążonego.

  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 50

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny ślimaka.

  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. 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 51

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny tulei przekładni obiegowej.

  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 52

  Promotor pracy  Hepner Maria

  Tytuł pracy  Wpływ czasu wyżarzania na strukturę i własności przesyconego stopu TiCu3.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie obróbki cieplnej przesyconego stopu TiCu3, badanie struktury na mikroskopie

metalograficznym, pomiary twardości i wytrzymałości na rozciąganie.

  Informacje dodatkowe  A.Bylica, J.Sieniawski ?Tytan i jego stopy?, literatura dotycząca obróbki cieplnej tytanu i jego stopów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 53

  Promotor pracy  Hepner Maria

  Tytuł pracy  Wpływ cyklicznej obróbki cieplnej na własności stopu TiAl6V4.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie obróbki cieplnej polegającej na cyklicznym hartowaniu oraz starzeniu stopu TiAl6V4,

badanie struktury na mikroskopie metalograficznym, pomiary twardości.

  Informacje dodatkowe  A.Bylica, J.Sieniawski ?Tytan i jego stopy?, literatura dotycząca obróbki cieplnej tytanu i jego stopów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 54

  Promotor pracy  Hoszowski Tadeusz

  Tytuł pracy  Proces technologiczny wału drążonego z gwintem wewnętrznym.

  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 55

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Zaprojektować i zbudować model małej nagrzewnicy indukcyjnej.

  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 małych pieców indukcyjnych.

2. Przeanalizować budowę sterowników pieców indukcyjnych. 

3. Na podstawie dostępnych rozwiązań wykonać projekt pieca i układu sterowania.

  Informacje dodatkowe  1. Nowy elektronik - dwumiesięcznik. 

2. Elektronika dla Wszystkich - miesięcznik. 

3. Elektronika Praktyczna - miesięcznik.
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 KARTA OPISU PRACY nr 56

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Proces technologiczny wału korbowego dwusuwowego silnika modelarskiego.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

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

modelarskich.

2. Przeanalizować technologiczność różnych rozwiązań konstrukcyjnych dwusuwowych silników

modelarskich. 

3. Na podstawie dostępnych literatury i wcześniej zdobytej wiedzy wykonać proces technologiczny wału

korbowego małego, dwusuwowego silnika modelarskiego dla produkcji masowej.

4. Wykonać wszelką niezbędną dokumentację techniczną.

  Informacje dodatkowe  1. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa

2003.

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

3. Obróbka skrawaniem. Poradnik inżyniera, praca zbiorowa, t. II i III, WNT, Warszawa, 1991-94.

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

5. Choroszy B.: Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem, OWPW, Wrocław, 1984.
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 KARTA OPISU PRACY nr 57

  Promotor pracy  Bański Robert

  Tytuł pracy  Badania złącza spawanego rury tytanowej z dnem sitowym wymiennika ciepła wykonanego ze stali

platerowanej tytanem metodą wybuchową

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Praca dotyczy badania złącza spawanego rury tytanowej z dnem sitowym wymiennika ciepła wykonanego ze

stali platerowanej tytanem metodą wybuchową.

W ramach pracy zostaną wykonane następujące zadania; 

1. Wykonanie płyt próbnych dna sitowego

2. Wykonanie złącza typu rura-dno sitowe

3. Przeprowadzenie badań makroskopowych

4. Przeprowadzenie badań metalograficznych

5. Przeprowadzenie badań mikrotwardości złącza

Realizacja pracy będzie wymagała współpracy z firmami ?Explomet? i

? Energomet?.

  Informacje dodatkowe  Znajomość technik spawalniczych. Podstawy wiedzy z zakresu metaloznawstwa. Znajomość obsługi

mikroskopu metalograficznego. Podstawy wiedzy z zakresu komputerowej analizy obrazu. Znajomość metod

badania mikrotwardości. Literatura z zakresu metaloznawstwa, spawalnictwa oraz zgrzewania wybuchowego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 58

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Projekt przenośnika ślimakowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of screw conveyor

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka przenośników.

Wykonanie obliczeń projektowych przenośnika ślimakowego.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu transportowania materiałów, foldery producentów, zainteresowanie zagadnieniami

techniczno-konstrukcyjnymi aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 59

  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 realizujšca 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 60

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Wymagania i zasady doboru urządzeń zabezpieczających działanie aparatury procesowej

  Wersja angielska tytułu pracy  The requirement and principle of selection of safety devices the functioning of apparatus

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest określenie wymagań i zasady doboru urządzeń zabezpieczających działanie aparatury

procesowej na przykładzie wybranego urządzenia zabezpieczającego. Zakres pracy obejmuje opis urządzeń

zabezpieczających stosowanych w aparaturze procesowej, jak np. zawory bezpieczeństwa, upusty, płytki itp.

oraz przeprowadzenie obliczeń procesowych w zakresie doboru urządzenia zabezpieczającego.

  Informacje dodatkowe  Brak specjalnych wymagań.
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 KARTA OPISU PRACY nr 61

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Konstrukcja napędu przenośnika taśmowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Construction of conveyor drive power feed

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Wskazanie na techniczne aspekty konstrukcji i projektowania napędów stosowanych w przenośnikach

taśmowych.

Wskazanie na kryteria konstrukcyjne oraz wykonanie przykładu obliczeniowego.  

 

  Informacje dodatkowe  Zainteresowanie tematem
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 KARTA OPISU PRACY nr 62

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Systemy chłodzenia łożysk wysokoobrotowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Cooling systems of high speed bearings

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Wskazanie na techniczne aspekty konstrukcji i projektowania łożysk wysokoobrotowych stosowanych w

technicznych układach napędowych.

Wskazanie na kryteria konstrukcyjne oraz wykonanie projektu obliczeniowego.  

 

  Informacje dodatkowe  Zainteresowanie tematem
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