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

w roku akademickim: 2013/2014

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

  1   Projekt mieszalnika ciśnieniowego REZ.

  2   Wysokoenergetyczne obróbki powierzchniowe

  3   Programowanie obróbki przedmiotu na obrabiarkę WEDM z wykorzystaniem systemu CAM. REZ.

  4   Badania drgań czujników uśreniających ciśnienie dynamiczne

  5   Programowanie obróbki przedmiotu na frezarkę CNC z wykorzystaniem systemu CAM.

  6   Optymalizacja konstrukcji przepływomierza wirowego

  7   Budowa i montaż rurociągów dużej geometrii REZ.

  8   Hodowla mikroalg w fotobioreaktorze w systemie otwartym

  9   Hodowla mikroalg w fotobioreaktorze rurowym

  10   Budowa wozów paszowych a ich zastosowanie w żywieniu bydła

  11   Programowanie obróbki przedmiotu na tokarkę CNC z wykorzystaniem systemu CAM.

  12   Proces technologiczny przedmiotu klasy korpus na centrum obróbkowe.

  13   Projekt oprzyrządowania technologicznego korpusu dla centrum frezarskiego.

  14   Proces technologiczny korpusu w produkcji małoseryjnej.

  15   Proces technologiczny wału w produkcji rytmicznej.

  16   Proces technologiczny tulei w produkcji rytmicznej.
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  17   Proces technologiczny pokrywy w produkcji seryjnej.

  18   Proces technologiczny korpusu w produkcji seryjnej.

  19   Rozwiązania konstrukcyjne oprawek do narzędzi tokarskich.

  20   Proces technologiczny wału uzębionego.

  21   Proces technologiczny pokrywy korpusu przekładni.

  22   Proces technologiczny formy na centrum obróbcze. REZ.

  23   Wykorzystanie obróbki wieloosiowej w produkcji form. REZ.

  24   Proces technologiczny przedmiotu klasy tarcza na centrum obróbkowe.

  25   Dobór parametrów konstrukcyjnych rurek spiętrzających przepływ

  26   Wielkogabarytowe podparcia aparatów poziomych REZ.

  27   Układy kompensujące wydłużenia cieplne elementów instalacji i aparatury przemysłowej

  28   Modele trwałości zmęczeniowej w złożonych stanach obciążeń uwzględniających wartość średnia

  29   Projekt stołu z wykorzystaniem środowiska Catia v5 ? instrukcja do ćwiczeń projektowych REZ.

  30   Projekt roweru poziomego REZ.

  31   Projekt stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania sił w prętach kratownicy

  32   Projekt układu do cechowania stanowiska badawczego typu MZGS

  33   Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w płaskich próbkach z karbem przy zginaniu

  34   Metody tworzenia platerów i ich analiza

  35   Światłowody i lasery w pomiarach odkształceń i pęknięć

  36   Oleje silnikowe i przekładniowe stosowane w silnikach łodziowych REZ.

  37   Projekt lekkiej przyczepki samochodowej do przewozu motocykli REZ.

  38   Modelowanie bezstopniowej przekładni cięgnowej w przestrzeni trójwymiarowej REZ.
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  39   Projekt ręcznego wózka do transportu palet REZ.

  40   Projekt wału przenoszącego moment obrotowy na którym osadzono dwa koła zębate o zębach skośnych REZ.

  41   Projekt stanowiska do cechowania próbnika ciśnienia
sprężania
 REZ.

  42   Identyfikacja, diagnostyka i podłączenie elementów instalacji elektrycznej silnika wysokoprężnego REZ.

  43   Projekt stanowiska do czteropunktowego zginania

  44   Projekt i zamontowanie układu przekazania napędu silnika wysokoprężnego REZ.

  45   Projekt i wykonanie układu do pomiaru nierównomierności pracy silnika spalinowego REZ.

  46   Uchwyt do badania na zmęczenie tworzyw sztucznych

  47   Projekt stanowiska do badań opływu hydrodynamicznego nadwozi samochodowych REZ.

  48   Analiza konstrukcyjno-funkcjonalna automatycznej, czterosprzęgłowej skrzyni biegów REZ.

  49   Projekt sekwencyjnego sterowania manualnej skrzyni biegów REZ.

  50   Niezawodność prostych i złożonych układów obiektów.

  51   Projekt ręcznej zgniatarki do puszek aluminiowych po napojach REZ.

  52   Projekt trawersy z przestawnymi uchwytami nośnymi do przenoszenia elementów o dużych gabarytach REZ.

  53   Projekt warsztatowego podnośnika trapezowego REZ.

  54   Projekt ślimakowej łuparki do drewna

  55   Analiza możliwości spajania tytanu i jego stopów

  56   Fizyka łuku spawalniczego

  57   Badania własności spieków

  58   Wytwarzanie wyrobów spiekanych na rynku polskim

  59   Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę i własności stopu Ti3Cu REZ.

  60   Opracowanie procedur badawczych dla materiałów wielowarstwowych otrzymywanych technologia zgrzewania wybuchowego.
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  61   Analiza zmian umocnienia w trój-warstwowych układach platerów wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego.

  62   Wysokotemperaturowe obróbki cieplne złącz bimetalicznych typu stal ? tytan zgrzewanych metodą wybuchową
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Pietrzak Marcin

  Tytuł pracy  Projekt mieszalnika ciśnieniowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of pressure mixer

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest wykonanie projektu ciśnieniowego mieszalnika. Zakres pracy obejmuje obliczenia

procesowo-konstrukcyjne, obliczenia hydrauliczne, dobór geometrii zbiornika ciśnieniowego, dobór mieszadła,

prognozowanie mocy mieszania względem rodzaju cieczy lub innego układu mieszanego, dobór

podzespołów, wykonanie rysunku złożeniowego.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność rozpoznawania elementów aparatury i instalacji, 

Umiejętność projektowania i wykorzystania do tego celu technik komputerowych

Literatura bazowa:

- Stręk F.: Mieszanie i mieszalniki, WNT, 1970.

- 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 2

  Promotor pracy  Hepner Maria

  Tytuł pracy  Wysokoenergetyczne obróbki powierzchniowe

  Wersja angielska tytułu pracy  The high energy surface treatments

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  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 3

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Programowanie obróbki przedmiotu na obrabiarkę WEDM z wykorzystaniem systemu CAM.

  Wersja angielska tytułu pracy  Programming of object machining for a WEDM machine tool using a CAM system.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji.

2. Opracować ramowy proces technologicznych z uwzględnieniem wykorzystania obrabiarek CNC.

3. Ustalić rodzaj półfabrykatu.

4. Dobrać obrabiarki.

5. Opracować szczegółowy proces technologiczny.

6. Ustalić rodzaj oprzyrządowania technologicznego i wykonać jego dokumentację (jeżeli konieczne).

7. Wykonać dokumentację technologiczną.

8. Opracować program sterujący dla obrabiarki CNC.

9. Przeprowadzić analizę  zastosowanej  metody programowania.

  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.

5. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC. - Warszawa : Wydaw-a

Naukowo-Techniczne, 2006. 

6. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT Warszawa, 1994. 

7. Dane internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  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 realizująca 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 5

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Programowanie obróbki przedmiotu na frezarkę CNC z wykorzystaniem systemu CAM.

  Wersja angielska tytułu pracy  Programming of object machining for a CNC milling machine using a CAM system.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji.

2. Opracować ramowy proces technologicznych z uwzględnieniem wykorzystania obrabiarek CNC.

3. Ustalić rodzaj półfabrykatu.

4. Dobrać obrabiarki.

5. Opracować szczegółowy proces technologiczny.

6. Ustalić rodzaj oprzyrządowania technologicznego i wykonać jego dokumentację (jeżeli konieczne.

7. Wykonać dokumentację technologiczną.

8. Opracować program sterujący dla obrabiarki CNC.

9. Przeprowadzić analizę  zastosowanej  metody programowania.

  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.

5. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC. - Warszawa : Wydaw-a

Naukowo-Techniczne, 2006. 

6. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT Warszawa, 1994. 

7. Dane internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Dobrowolski Bolesław

  Tytuł pracy  Optymalizacja konstrukcji przepływomierza wirowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Optimization of design of vortex flowmeters

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Budowa i montaż rurociągów dużej geometrii

  Wersja angielska tytułu pracy  Construction and installation of pipelines large geometry

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zestawienie rozwiązań konstrukcyjnych rurociągów poziomych dużej geometrii  do transportu płynów na duże

odległości (ropa naftowa, gaz itp.) - wskazanie na rozwiązania konstrukcyjne i oraz zakres i  metody

obliczeniowe pod względem wytrzymałości konstrukcji. 

Cel - Wykonanie projektu w zakresie przykładowego rurociągu przemysłowego 

  Informacje dodatkowe  Umiejętność rozpoznawania elementów aparatury i instalacji, 

Umiejętność projektowania i wykorzystania do tego celu technik komputerowych

Literatura :

- literatura techniczna przedmiotu.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Biłos Łukasz

  Tytuł pracy  Hodowla mikroalg w fotobioreaktorze w systemie otwartym

  Wersja angielska tytułu pracy  Farming of microalgae in open system photobioreactor

  Jednostka realizująca pracę  KTRiL / Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Projekt PBR oraz ocena przyrostu mikro glonów w otwartym PBR w zalezności od założonych parametrów.

  Informacje dodatkowe  brak
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Biłos Łukasz

  Tytuł pracy  Hodowla mikroalg w fotobioreaktorze rurowym

  Wersja angielska tytułu pracy  Farming of microalgae in tubular photobioreactor

  Jednostka realizująca pracę  KTRiL / Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Projekt PBR oraz ocena przyrostu mikro glonów w PBR rurowym w zalezności od założonych parametrów.

  Informacje dodatkowe  brak
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Nawrocki Lech

  Tytuł pracy  Budowa wozów paszowych a ich zastosowanie w żywieniu bydła

  Wersja angielska tytułu pracy  The construction of fodder vehicles and applying them in feeding cattle

  Jednostka realizująca pracę  KTRiL / Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Dokonanie opisu budowy różnych typów wozów paszowych służących do żywienia bydła wysokomlecznego

systemem TMR oraz porównanie ich parametrów technicznych pod kątem przydatności do różnych

gospodarstw rolnych. Podanie i porównanie zalet i wad poszczególnych typów maszyn.

  Informacje dodatkowe  Rozpoznanie oferty wozów paszowych występujących zwłaszcza na rynku krajowym. 
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Programowanie obróbki przedmiotu na tokarkę CNC z wykorzystaniem systemu CAM.

  Wersja angielska tytułu pracy  Programming of object machining for a CNC lathe using a CAM system.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji.

2. Opracować ramowy proces technologicznych z uwzględnieniem wykorzystania obrabiarek CNC.

3. Ustalić rodzaj półfabrykatu.

4. Dobrać obrabiarki.

5. Opracować szczegółowy proces technologiczny.

6. Ustalić rodzaj oprzyrządowania technologicznego i wykonać jego dokumentację (jeżeli konieczne).

7. Wykonać dokumentację technologiczną.

8. Opracować program sterujący dla obrabiarki CNC. 

9. Przeprowadzić analizę  zastosowanej  metody programowania.

  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.

5. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC. - Warszawa : Wydaw-a

Naukowo-Techniczne, 2006. 

6. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT Warszawa, 1994. 

7. Dane internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Proces technologiczny przedmiotu klasy korpus na centrum obróbkowe.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a case class piece for a machining centre.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji.

2. Opracować ramowy proces technologicznych dla obrabiarek CNC.

3. Ustalić rodzaj półfabrykatu.

4. Dobrać obrabiarki.

5. Opracować szczegółowy proces technologiczny.

6. Ustalić rodzaj oprzyrządowania technologicznego i wykonać jego dokumentację.

7. Wykonać dokumentację technologiczną.

8. Opracować program sterujący dla obrabiarek CNC (jeżeli konieczne).

9. Przeprowadzić analizę procesu w aspekcie zmian umożliwiających wzrost produktywności procesu. 

  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.

5. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC. - Warszawa : Wydaw-a

Naukowo-Techniczne, 2006. 

6. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT Warszawa, 1994. 

7. Dane internetowe.

Strona17/67



 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Projekt oprzyrządowania technologicznego korpusu dla centrum frezarskiego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of technological instrumentation of a case for a milling centre.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji.

2. Opracować ramowy proces technologicznych dla obrabiarek CNC.

3. Określić sposób bazowania, pozycjonowania i mocowania obrabianego przedmiotu. 

4. Opracować koncepcję oprzyrządowania technologicznego.

5. Przeprowadzić analizę technologiczności oprzyrządowania technologicznego.

6. Wykonać pełną dokumentację techniczną tego oprzyrządowania. 

7. Dobrać obrabiarki.

8. Opracować szczegółowy proces technologiczny.

9. Przeprowadzić analizę procesu w aspekcie racjonalizacji sposobu ustalania i mocowania przedmiotu

obrabianego.

  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.

5. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC. - Warszawa : Wydaw-a

Naukowo-Techniczne, 2006. 

6. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT Warszawa, 1994. 

7. Dane internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny korpusu w produkcji małoseryjnej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a case for small-batch production.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji,

- dobrać półfabrykaty,

- opracować ramowy procesy technologiczny dla produkcji małoseryjnej,,

- dobrać obrabiarki i narzedzia

- 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 15

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny wału w produkcji rytmicznej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a shaft in rhythmic production.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- określić dane wejściowe,

- określić naddatki obróbkowe,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- opracować pełny proces technologiczny,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- wyznaczyć czasy operacyjne zakładając rytmiczny charakter produkcji,

- opracować harmonogram przebiegu produkcji.

  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.

5. Chajtman S., Organizacja produkcji rytmicznej, PWE, Warszawa, 1977.

Strony internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny tulei w produkcji rytmicznej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a sleeve in rhythmic production.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- określić dane wejściowe,

- określić naddatki obróbkowe,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- opracować pełny proces technologiczny,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- wyznaczyć czasy operacyjne zakładając rytmiczny charakter produkcji,

- opracować harmonogram przebiegu produkcji.

  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.

5. Chajtman S., Organizacja produkcji rytmicznej, PWE, Warszawa, 1977.

Strony internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny pokrywy w produkcji seryjnej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of cover in batch production.

  Jednostka realizująca 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,

- zaprojektować oprzyrządowanie dla wybranej operacji.

  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.

5. Dobrzański T., Uchwyty obróbkowe - Poradnik konstruktora, WNT Warszawa.

Strony internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny korpusu w produkcji seryjnej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a case in batch production.

  Jednostka realizująca 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,

- zaprojektować oprzyrządowanie dla wybranej operacji.

  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.

5. Dobrzański T., Uchwyty obróbkowe - Poradnik konstruktora, WNT Warszawa.

Strony internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Hoszowski Tadeusz

  Tytuł pracy  Rozwiązania konstrukcyjne oprawek do narzędzi tokarskich.

  Wersja angielska tytułu pracy  Construction types of turning tool holders.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- dokonać przeglądu oprawek do narzędzi tokarskich.

- dokonać przeglądu sposobów mocowania płytek wieloostrzowych,

- dokonać przeglądu imaków i głowic do narzędzi tokarskich.

  Informacje dodatkowe  1. P. Cichosz: Narzędzia skrawające. WNT Warszawa 2006.

2. B. Melcher, J. Darlewski: Narzędzia skrawające w zautomatyzowanej produkcji. WNT Warszawa 1991.

3. Matriały informacyjne firm narzędziowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Hoszowski Tadeusz

  Tytuł pracy  Proces technologiczny wału uzębionego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a geared shaft.

  Jednostka realizująca 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 21

  Promotor pracy  Hoszowski Tadeusz

  Tytuł pracy  Proces technologiczny pokrywy korpusu przekładni.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a gear case.

  Jednostka realizująca 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 22

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Proces technologiczny formy na centrum obróbcze.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a form for a machining centre.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji,

- dobrać półfabrykaty,

- opracować ramowe procesy technologiczne dla produkcji seryjnej,

- dobrać obrabiarki,

- opracować pełną dokumentację technologiczną,

- wykonać wizualizację 3D wykonywanego przedmiotu.

  Informacje dodatkowe  1. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, 2000.

2. Choroszy B.: Technologia Maszyn, Of. Wyd. PWr, 2000.
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Żak Krzysztof

  Tytuł pracy  Wykorzystanie obróbki wieloosiowej w produkcji form.

  Wersja angielska tytułu pracy  Use of multi-axis machining in forms' production.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  W ramach pracy należy:

- przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji,

- dobrać półfabrykaty,

- opracować ramowe procesy technologiczne dla produkcji seryjnej,

- porównać obróbkę na obrabiarce 5-osiowej i 3-osiowej,

- opracować pełną dokumentację technologiczną,

- wykonać wizualizację 3D wykonywanego przedmiotu.

  Informacje dodatkowe  1. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, 2000.

2. Choroszy B.: Technologia Maszyn, Of. Wyd. PWr, 2000.
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Proces technologiczny przedmiotu klasy tarcza na centrum obróbkowe.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of a shield class piece for a machining centre.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę technologiczności konstrukcji.

2. Opracować ramowy proces technologicznych dla obrabiarek CNC.

3. Ustalić rodzaj półfabrykatu.

4. Dobrać obrabiarki.

5. Opracować szczegółowy proces technologiczny.

6. Ustalić rodzaj oprzyrządowania technologicznego i wykonać jego dokumentację.

7. Wykonać dokumentację technologiczną.

8. Opracować program sterujący dla obrabiarek CNC (jeżeli konieczne.

9. Przeprowadzić analizę procesu w aspekcie zmian umożliwiających wzrost produktywności procesu.

  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.

5. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC. - Warszawa : Wydaw-a

Naukowo-Techniczne, 2006. 

6. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT Warszawa, 1994. 

7. Dane internetowe.
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Kabaciński Mirosław

  Tytuł pracy  Dobór parametrów konstrukcyjnych rurek spiętrzających przepływ

  Wersja angielska tytułu pracy  Flow averaging tube construction parameters selction

  Jednostka realizująca 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 26

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Wielkogabarytowe podparcia aparatów poziomych

  Wersja angielska tytułu pracy  Large size horizontal support of apparatus

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zestawienie techniczne stosowanych podparć aparatów poziomych dużej geometrii (> 600 mm) - wskazanie

na rozwiązania konstrukcyjne i oraz zakres i  metody obliczeniowe pod względem wytrzymałości konstrukcji. 

Cel - Wykonanie projektu w zakresie obliczeń porównawczych w stosowaniu podpór względem wybranych

parametrów projektowych ? np. obciążenia konstrikcji.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność rozpoznawania elementów aparatury i instalacji, 

Umiejętność projektowania i wykorzystania do tego celu technik komputerowych

Literatura :

- 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 27

  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 realizująca 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 28

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Modele trwałości zmęczeniowej w złożonych stanach obciążeń uwzględniających wartość średnia

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Praca obejmuje swym zakresem odszukanie i usystematyzowanie istniejących modeli trwałości

zmęczeniowej w złożonych stanach obciążeń uwzględniających wartość średnią

  Informacje dodatkowe  wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt stołu z wykorzystaniem środowiska Catia v5 ? instrukcja do ćwiczeń projektowych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Praca obejmuje swym zakresem:

1. Projekt stołu o nośności 300kg wykonanego z kątowników

2. Analiza MES połączeń zastosowanych w stole 

3. Wykonanie instrukcji do ćwiczeń projektowych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Lachowicz Cyprian

  Tytuł pracy  Projekt roweru poziomego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of recumbent  bike

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych rowerów poziomych

2. Opracowanie założeń konstrukcyjnych roweru

3. Projekt ramy roweru, obliczenia wytrzymałościowe ramy

4. Wykonanie dokumentacji technicznej ramy

5. Dobór pozostałego osprzętu spośród dostępnych części typowych

  Informacje dodatkowe  Znajomość oprogramowania CAD/MES
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 KARTA OPISU PRACY nr 31

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania sił w prętach kratownicy

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania sił w prętach kratownicy. 

  Informacje dodatkowe  Dyplomant musi posiadać umiejętności w posługiwaniu się systemem CAD.

Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN
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 KARTA OPISU PRACY nr 32

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Projekt układu do cechowania stanowiska badawczego typu MZGS

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie układu do statycznego cechowania stanowiska laboratoryjnego typu

MZGS. 

  Informacje dodatkowe  Dyplomant musi posiadać umiejętności w posługiwaniu się systemem CAD.

Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN
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 KARTA OPISU PRACY nr 33

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w płaskich próbkach z karbem przy zginaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  Numerical analysis of stress and strain in the flat notched specimens under bending

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest modelowanie próbek płaskich z karbem w programie, np. 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 34

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Metody tworzenia platerów i ich analiza

  Wersja angielska tytułu pracy  Methods of creation cladders and their analysis

  Jednostka realizująca 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 35

  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 realizująca 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 36

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Oleje silnikowe i przekładniowe stosowane w silnikach łodziowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Engine and gears oils used in the engines of boat

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  

Badania w zakresie oceny właściwości olejów silnikowych i przekładniowych stosowanych w silnikach

łodziowych ? pobieranie próbek, badanie olejów w określonym przedziale czasowym. Ocena stopnia zużycia

olejów 

Cel - Wykonanie stosownych badań wynikających z zakresu pracy oraz opracowanie ich wyników 

  Informacje dodatkowe  

Znajomość budowy silników łodziowych 

Znajomość i umiejętność obsługi przyrządu pomiarowego,

Umiejętność prowadzenia badań i doświadczeń  oraz opracowania wynikow pomiarów

Literatura :

- literatura techniczna przedmiotu, także obcojęzyczna
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 KARTA OPISU PRACY nr 37

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt lekkiej przyczepki samochodowej do przewozu motocykli

  Wersja angielska tytułu pracy  Project lightweight car trailer to carry bikes

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie lekkiej przyczepki samochodowej do przewozu motocykli.

Praca swym zakresem obejmuje:

- obliczenia wytrzymałościowe,

- dobór materiałów,

- modelowanie 3D.

  Informacje dodatkowe  Praca wymaga biegłego posługiwania się programami inżynierskimi do modelowania 3D (Inventor, Catia, itp.)
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 KARTA OPISU PRACY nr 38

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Modelowanie bezstopniowej przekładni cięgnowej w przestrzeni trójwymiarowej

  Wersja angielska tytułu pracy  3D Modelling of Continously Variable Transmission

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Krótki przegląd rozwiązań przekładni bezstopniowych. Wykonanie modelu bezstopniowej przekładni

cięgnowej z wykorzystaniem pakietu CAD 3D. Dokumentacja techniczna konstrukcji poszczególnych

elementów składowych przekładni bezstopniowej, uproszczona symulacja działania przekładni

  Informacje dodatkowe  Wymagana umiejętność obsługi pakietu oprogramowania: Inventor / ProEngineer/ SolidEdge lub podobnych
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 KARTA OPISU PRACY nr 39

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt ręcznego wózka do transportu palet

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Praca swym zakresem obejmuje:

- obliczenia wytrzymałościowe,

- dobór materiałów i elementów składowych,

- modelowanie 3D.

  Informacje dodatkowe  Praca wymaga biegłego posługiwania się programami inżynierskimi do modelowania 3D (Inventor, Catia, itp.)
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 KARTA OPISU PRACY nr 40

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt wału przenoszącego moment obrotowy na którym osadzono dwa koła zębate o zębach skośnych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Badania literaturowe. Przykłady zastosowań wałów napędowych. Zasada pracy wału napędowego. Opis

znanych rozwiązań wałów napędowych. Opracowanie metodyki obliczeń wału napędowego samochodu

ciężarowego. Przyjęcie założeń konstrukcyjnych do obliczeń. Przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych

wału napędowego. Dobór łożysk i przegubów. Opracowanie projektu wału napędowego do wybranego

samochodu ciężarowego. Sporządzenie rysunków wykonawczych i rysunku złożeniowego.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

1. Kurmaz L., Kurmaz O.: "Projektowanie węzłow i części maszyn", wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce

2007

2. Wojand J.: Wspomaganie komputerowe CAD/CAM, WNT, Warszawa 1989

3. Jakubowicz A. Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 1985

4. Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów, WKiK, Warszawa 2003

5. Dąbrowski Z.: Wały maszynowe. PWN, Warszawa 1999
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 KARTA OPISU PRACY nr 41

  Promotor pracy  Polnar Józef

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do cechowania próbnika ciśnienia

sprężania

  Wersja angielska tytułu pracy  A model of a test stand for colisration of compression

ratio

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Założenia projektowe, dobór elementów i przyrządów pomiarowych niezbędnych do realizacji projektu,

określenie krzywej błędu cechowanego próbnika.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 42

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Identyfikacja, diagnostyka i podłączenie elementów instalacji elektrycznej silnika wysokoprężnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Identification, diagnostics and realization of compression ignition engine wiring system

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji nt. elementów instalacji elektrycznej silników wysokoprężnych. Wykonanie identyfikacji,

skompletowania/uzupełnienia instalacji elektrycznej silnika Isuzu 17DTL. Wykonanie diagnostyki i

poprawności działania instalacji. Sporządzenie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej (wiązki

przewodów, złącza, bezpieczniki, włącznik zapłonu/immobiliser, zestaw wskaźników)

  Informacje dodatkowe  Umiejętność analizy działania i diagnostyki instalacji elektrycznej
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 KARTA OPISU PRACY nr 43

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do czteropunktowego zginania

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  -analiza zginania

-analiza wykresów momentów gnących i sił tnących w belce zginanej

-analiza rozwiązań zginania

-wykonanie obliczeń przystawki na zginanie

-wykonanie projektu przystawki na zginanie

  Informacje dodatkowe  Literatura wskazana przez prowadzącego
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 KARTA OPISU PRACY nr 44

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt i zamontowanie układu przekazania napędu silnika wysokoprężnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project and realization of compression ignition engines powertrain

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji nt. konstrukcji układów przekazania napędu, Wykonanie obliczeń związanych z doborem

przełożeń przekładni, zaprojektowanie sposobu zamontowania skrzynki biegów współpracującej z silnikiem

Isuzu Y17DTL na stanowisku dydaktycznym, zamontowanie układu zgodnie z założeniami projektowymi

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 45

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie układu do pomiaru nierównomierności pracy silnika spalinowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project and realization of combustion engine rotational speed fluctuations measuring system

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji nt. systemów sterujących pracą silnika bazujących na pomiarze nierównomierności pracy

silnika

Koncepcja systemu pomiarowego prędkości obrotowej zawierającego czujnik prędkości obrotowej, kartę

pomiarową współpracującą z pakietem pomiarowym. Wykonanie systemu pomiarowego zgodnie z

założeniami projektowymi

  Informacje dodatkowe  Umiejętność obsługi programu DasyLab/ LabView
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 KARTA OPISU PRACY nr 46

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Uchwyt do badania na zmęczenie tworzyw sztucznych

  Wersja angielska tytułu pracy  The holder for fatigue test of plastic

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  -zapoznanie się z własnościami tworzyw sztucznych

-zapoznanie się z maszyna zmęczeniowa pracująca w jednoosiowym stanie naprężenia

-zaprojektowanie uchwytu

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 47

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do badań opływu hydrodynamicznego nadwozi samochodowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the stand for pattern investigations of a car body

Hydro-dynamic streamlines

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd zagadnień aerodynamiki pojazdu 

- teoria podobieństwa procesów fizycznych

- projekt i wykonanie stanowiska modelowego

  Informacje dodatkowe  Wykonanie wstępnych pomiarów hydrodynamicznych 
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 KARTA OPISU PRACY nr 48

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Analiza konstrukcyjno-funkcjonalna automatycznej, czterosprzęgłowej skrzyni biegów

  Wersja angielska tytułu pracy  Working ? structural analysis of the automatic, four-clutch gear-box

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  - analiza dokumentacji technicznej 

- demontaż obiektu 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

  Informacje dodatkowe  Praca przewidziana jako pomoc dydaktyczna do przedmiotu Układy napędowe 
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 KARTA OPISU PRACY nr 49

  Promotor pracy  Hepner Wacław

  Tytuł pracy  Projekt sekwencyjnego sterowania manualnej skrzyni biegów

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of the manual gear-box control device

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd rozwiązań konstrukcyjnych krzywkowego układu  

  przełączania biegów (motocykle, Smart)

- projekt krzywki przestrzennej

- projekt układu sterującego

  Informacje dodatkowe  - przewiduje się, w miarę możliwości, realizację projektu w metalu
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 KARTA OPISU PRACY nr 50

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Niezawodność prostych i złożonych układów obiektów.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca 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 51

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Projekt ręcznej zgniatarki do puszek aluminiowych po napojach

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Praca swym zakresem obejmuje:

- obliczenia analityczne elementów składowych ręcznej zgniatarki do puszek aluminiowych po napojach,

- modelowanie 3D zgniatarki,

- opracowanie dokumentacji technicznej,

- analiza MES.

  Informacje dodatkowe  Znajomość programów inżynierskich do modelowania 3D oraz znajomość analizy MES.
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 KARTA OPISU PRACY nr 52

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Projekt trawersy z przestawnymi uchwytami nośnymi do przenoszenia elementów o dużych gabarytach

  Wersja angielska tytułu pracy  Project wairs with inverted load-beaining handles for the bulky transfer operation of elements

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres:

- analiza rozwiązań konstrukcyjnych trawersy

- założenia wstępne do projektu 

- wybór rozwiązań ze względu na przyjęte kryteria

- opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej projektu

- obliczenia wytrzymałościowe

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 53

  Promotor pracy  Walat Karolina

  Tytuł pracy  Projekt warsztatowego podnośnika trapezowego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przygotowanie projektu inżynierskiego podręcznego, warsztatowego podnośnika

trapezowego

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 54

  Promotor pracy  Walat Karolina

  Tytuł pracy  Projekt ślimakowej łuparki do drewna

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przygotowanie projektu inżynierskiego amatorskiej łuparki do drewna 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 55

  Promotor pracy  Pocica Anna

  Tytuł pracy  Analiza możliwości spajania tytanu i jego stopów

  Wersja angielska tytułu pracy  Possibilities of pressure welding of titanium and its alloys

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury, przegląd norm, opracowanie monograficzne

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 56

  Promotor pracy  Pocica Anna

  Tytuł pracy  Fizyka łuku spawalniczego

  Wersja angielska tytułu pracy  The physics of welding  arc

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Budowa łuku spawalniczego, opisanie zjawisk zachodzących w łuku ? zjawiska fizyczne, procesy chemiczne

  Informacje dodatkowe  Znajomość  j. angielskiego ewentualnie niemieckiego
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 KARTA OPISU PRACY nr 57

  Promotor pracy  Rosiak Mariusz

  Tytuł pracy  Badania własności spieków

  Wersja angielska tytułu pracy  Testing of sintered

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - badanie wybranych własności spieków wytworzonych w warunkach operacji metalurgii proszków,

- badanie wybranych własności spieków wytworzonych w warunkach operacji metalurgii proszków, i po

przeróbce plastycznej,

- ocena wpływu odkształcenia plastycznego na zimno na budowę i własności spieków w lokalnych obszarach,

  Informacje dodatkowe  - znajomość pakietu Office,

- dobre podstawy z metaloznawstwa,

- umiejętność przeglądu literatury i zasobów dostępnych w Internecie, 
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 KARTA OPISU PRACY nr 58

  Promotor pracy  Rosiak Mariusz

  Tytuł pracy  Wytwarzanie wyrobów spiekanych na rynku polskim

  Wersja angielska tytułu pracy  Manufacture of sintered on the Polish market

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  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 59

  Promotor pracy  Hepner Maria

  Tytuł pracy  Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę i własności stopu Ti3Cu

  Wersja angielska tytułu pracy  Effect of cooling rate on the structure and properties of a titanium alloy Ti3Cu

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury z zakresu obróbki cieplnej stopów tytanu.

Przeprowadzenie obróbki cieplnej stopu Ti3Cu dla różnych wariantów temperatury wygrzewania oraz

szybkości chłodzenia.

Przeprowadzenie badań strukturalnych oraz pomiarów twardości.

  Informacje dodatkowe  A.Bylica, J.Sieniawski : Tytan i jego stopy, 

Materiały konferencyjne : ?Tytan i jego stopy?.

Obsługa pieca do obróbki cieplnej metali, mikroskopu i twardościomierza.
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 KARTA OPISU PRACY nr 60

  Promotor pracy  Prażmowski Mariusz

  Tytuł pracy  Opracowanie procedur badawczych dla materiałów wielowarstwowych otrzymywanych technologia

zgrzewania wybuchowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  The study of the investigative procedures for multi-layered materials received by the explosive welding.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  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 61

  Promotor pracy  Prażmowski Mariusz

  Tytuł pracy  Analiza zmian umocnienia w trój-warstwowych układach platerów wytwarzanych metodą zgrzewania

wybuchowego.

  Wersja angielska tytułu pracy  alysis of strain hardening changes in tri-metallic strips manufactured by explosive bonding.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy: Praca dotyczy analizy zmian w rozkładzie umocnienia metalu bazowego oraz nakładanego

(płyty lotnej) w trój-warstwowych układach platerów stal/Zr, wytwarzanych metodą spajania wybuchowego. W

układach tych jako materiał technologicznej międzywarstwy zastosowano Ti. Badania prowadzone będą z

wykorzystaniem mikroskopii optycznej oraz mikrotwardościomierza. 

Szczególny nacisk położony będzie na analizy zmian w umocnieniu w pobliżu dwu typów interfejsów, tj. stal/Ti

oraz Ti/Zr. Uzupełnieniem badań będzie analiza zmian twardości formujących się w pobliżu strefy styku faz

międzymetalicznych. Określone zostaną także podstawowe parametry charakteryzujące złącze: długość i

wysokość fali oraz  udział przetopień w obszarze złącza.

Celem pracy ustalenie wpływu parametrów technologicznych na zmiany w warstwie połączenia. 

  Informacje dodatkowe  Wskazania znajomość języka angielskiego oraz umiejętność przeprowadzenia analizy literaturowej.

Wymagane umiejętności i znajomość: podstawy obsługi mikroskopu metalograficznego, podstawy wiedzy z

zakresu komputerowej analizy obrazu, umiejętność obsługi urządzeń do pomiaru twardości.
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 KARTA OPISU PRACY nr 62

  Promotor pracy  Bański Robert

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

wybuchową

  Wersja angielska tytułu pracy  High temperature of heat treatment of bimetallic steel - titanium type welded with explosive method.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  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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