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

w roku akademickim: 2012/2013

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

  1   Wpływ etapów algorytmu oceny trwałości zmęczeniowej na obliczeniową trwałość zmeczeniową

  2   Projekt obudowy komputera stacjonarnego w programie Catia

  3   Opracowanie programu do obliczania taśmociągów

  4   Analiza numeryczna bębna napędzającego przenośnik taśmowy

  5   Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych przy obrotowym zginaniu

  6   Projekt ekstensometru do pomiaru szczelin przy zginaniu

  7   Wyznaczenie promienia zaokraglenia linii wtopu spawanego złącza krzyżowego i jego wpływu na koncentracje naprężeń

  8   Model kumulacji uszkodzeń z pamiecią historii odkształcenia

  9   Wpływ niejednorodnego rozkładu naprężeń dla różnych promieni zaokrąglenia dna karbu

  10   Analiza stanu naprężenia w zwojach gwintu trójkątnego połączenia śruba-nakrętka

  11   Rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach o przekroju prostokątnym z karbem przy zginaniu ze skręcaniem

  12   Porównanie charakterystyk prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych dla wybranych materiałów

  13   Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w platerach stal-tytan

  14   Opracowanie w technice CAD wirtualnego modelu 3D pochłaniacza CO2 produkcji firmy MANTA w układach zamkniętej atmosfery oddychania

  15   Wykorzystanie najnowszych technologii w pomiarach pęknięć zmęczeniowych

  16   Pomiar naprężeń własnych oraz ocena ich wpływu na stan naprężenia w bimetalu uzyskanego metodą zgrzewania wybuchowego w próbie rozciągania
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Wpływ etapów algorytmu oceny trwałości zmęczeniowej na obliczeniową trwałość zmeczeniową

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of stages of the algorithm for fatigue life assessment on the calculated fatigue life

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z algorytmem oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn

- zapoznanie się z wykonanymi badaniami eksperymentalnymi

- wykonanie obliczeń trwałości zmęczeniowej

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt obudowy komputera stacjonarnego w programie Catia

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

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

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

? Wykonanie projektu obudowy komputera stacjonarnego z wykorzystaniem programu Catia,

? Opracowanie instrukcji do obsługi modułu Sheet Metal Design 

  Informacje dodatkowe  Znajomość obsługi programu Catia V5

Literatura:

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

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

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

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Opracowanie programu do obliczania taśmociągów

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie programu do wyznaczania wstępnych wartości sił naciągu dla przenośników

taśmowych. 

  Informacje dodatkowe  Dyplomant musi posiadać umiejętności w programowaniu.

Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Analiza numeryczna bębna napędzającego przenośnik taśmowy

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Praca obejmuje swym zakresem:

1. Analizę numeryczną bębna napędzającego przenośnik taśmowy

2. Optymalizację konstrukcji na podstawie analiza numerycznej

  Informacje dodatkowe  Znajomość analizy z zastosowaniem metod numerycznych
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych przy obrotowym zginaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  Fatigue tests of constructional materials under rotated bending

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Praca polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań zmęczeniowych próbek laboratoryjnych

wykonanych z typowych materiałów konstrukcyjnych. Badania będą przeprowadzone w laboratoriach Katedry

Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn wykorzystując stanowisko do badań przy obrotowym zginaniu. Praca

może być traktowana jako rozpoczęcie prac badawczych w celu realizacji doktoratu i nadaje się dla osoby,

która planuje rozpocząć studia doktoranckie. 

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Projekt ekstensometru do pomiaru szczelin przy zginaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  Project extensometer for measuring the bending slots

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie ekstensometru do pomiaru szczelin przy zginaniu na maszynach

gietno-skrętnych. 

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia (pomiary odkształceń i rodzaje ekstensometrów), 

-zaprojektowanie ekstensometru do pomiaru szczelin,

-analizy numeryczne metodą MES lub MEB.

  Informacje dodatkowe  Możliwość wykonania prototypu ekstensometru. Temat pracy dyplomowej może być kontynuowany podczas

studiów doktoranckich
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Wyznaczenie promienia zaokraglenia linii wtopu spawanego złącza krzyżowego i jego wpływu na

koncentracje naprężeń

  Wersja angielska tytułu pracy  Determination of weld toe radius of cruciform joints and its influence on stress concentration factors

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - wykonanie odlewów linii wtopu

- skanowanie plastrów odlewów

- wyznaczenie promieni zaokraglenia linii wtopu oraz kąta rozwarcia spoiny na podstawie analizy obrazu

- analiza statystyczna otrzymanych wyników

- wyznaczenie współczynnika koncentracji naprężeń metodą elementów skończonych dla różnych promieni

zaokraglenia linii wtopu

  Informacje dodatkowe  Wymagania:

- Znajomość dowolnego programu MES

- Podstawy programowania w Matlabie
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Model kumulacji uszkodzeń z pamiecią historii odkształcenia

  Wersja angielska tytułu pracy  Accumulation damage model with memory of deformation histories

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Zapoznanie sie z metodami kumulacji uszkodzeń

2. Zapoznanie sie z wynikami badań eksperymentalnych

3. Zaproponowanie metody kumulacji uszkodzeń z pamięcią historii uszkodzenia

4. Dokonanie obliczeń trwałości zmęczeniowej

5. Analiza uzyskanych wyników

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

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

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

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

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

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

zaokrąglenia karbu równy 0 lub ?. 

Zakres pracy obejmuje:

-analizę literatury dotyczącą danego zagadnienia, 

-obliczenia numeryczne i ich analizę.

  Informacje dodatkowe  Temat pracy dyplomowej może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Analiza stanu naprężenia w zwojach gwintu trójkątnego połączenia śruba-nakrętka

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the stress state in the V-thread coils oh the screw-nut connection

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Badania literaturowe. Przykłady zastosowań połączeń rozłącznych. Charakterystyka połączeń śrubowych.

Analiza teoretyczna stanu naprężenia w zwojach obciążonych połączeń śrubowych. Modelowanie stanu

naprężenia w zwojach gwintu połączenia śrubowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych o

nazwie FEMAP. Przeprowadzenie obliczeń numerycznych w celu wyznaczenia przemieszczeń, odkształcen i

napreżeń w obciążonych zwojach gwintu obciążonego połączenia śrubowego. Dokonanie analizy wyników

obliczeń numerycznych.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

1. Szewczyk K., Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa, 1991;

2. Łazarz B., Podstawy konstrukcji maszyn połączenia gwintowe, P Sl., http://hlava.elsat.net.pl, 2010;

3. Gasiak G., Grzelak J., Badanie trwałości zmęczeniowej śrub w zespole korbowód-stopa korbowodu silnika,

XI Konf. Naukowa: Problemy Maszyn Roboczych, Zakopane 1998;

5. Strona internetowa: http://www.cadblog.pl/MES_w_praktyce_CalculiX_cz1.htm;

6. Gasiak G., Metody numeryczne w mechanice. Cz. 1. Metoda elementów skończonych. Skrypt nr 196, PO,

Opole, 1997
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach o przekroju prostokątnym z karbem przy zginaniu ze skręcaniem

  Wersja angielska tytułu pracy  The growth of fatigue cracks in specimens with rectangular cross-section with the notch in bending with

torsion

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest badanie rozwoju pęknięć zmęczeniowych w próbkach o przekroju poprzecznym

prostokątnym z jednostronnym karbem zewnętrznym przy różnych stosunkach zginania do skręcania,

wykonanych ze stali 10HNAP.

Zakres pracy obejmuje:

-analizę literatury dotyczącą danego zagadnienia, 

-obliczenia analityczne i ich analizę.

  Informacje dodatkowe  Temat pracy dyplomowej może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Porównanie charakterystyk prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych dla wybranych materiałów

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

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczna

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

charakterystyk prędkości wzrostu pęknięć otrzymanych według różnych modeli.  

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia, 

-zapoznanie się z badaniami doświadczalnymi, 

-obliczanie prędkości pęknięć według różnych modeli,

-analiza wyników obliczeń.

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

kontynuowany podczas studiów doktoranckich
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

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

  Wersja angielska tytułu pracy  Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w platerach stal-tytan

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zamodelowanie próbek o przekroju poprzecznym prostokątnym w wybranym programie

komputerowym oraz wykonanie obliczeń numerycznych naprężeń i odkształceń w złączu plateru stal -tytan dla

próbek przy zginaniu.

Zakres pracy obejmuje:

-analizę literatury dotyczącą danego zagadnienia, 

-obliczenia numeryczne i ich analizę.

  Informacje dodatkowe  Temat pracy dyplomowej może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Będkowski Włodzimierz

  Tytuł pracy  Opracowanie w technice CAD wirtualnego modelu 3D pochłaniacza CO2 produkcji firmy MANTA w układach

zamkniętej atmosfery oddychania

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest wykonanie modelu VR pochłaniacza CO2 stosowanego w celu zmniejszenia stężenia CO2

w zamkniętych pomieszczeniach w celu uzdatnienia atmosfery do oddychania. 

Zakres obejmuje:

- opracowanie realistycznych modeli 3D wszystkich elementów

- wykonanie złożenia i wizualizacji budowy pochłaniacza

- wykonanie animacji montażu oraz opracowanie warunków technicznych i instrukcji obsługi pochłaniacza

  Informacje dodatkowe  wymagana znajomość obsługi programu Autodesk Inventor e stopniu zaawansowanym, znajomość

konstrukcji maszyn i urządzeń
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Rozumek Dariusz

  Tytuł pracy  Wykorzystanie najnowszych technologii w pomiarach pęknięć zmęczeniowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Using the latest technology in measuring fatigue crack growth

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy są studia literaturowe dotyczące zagadnień pomiarów pęknięć zmęczeniowych różnymi

metodami i opis najnowszych urządzeń do ich rejestracji oraz wykonanie przykładowych pomiarów pęknięć.  

Zakres pracy obejmuje:

-przegląd literatury dotyczącej danego zagadnienia, 

-przykładowe pomiary i ich analizę.

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

kontynuowany podczas studiów doktoranckich
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Pomiar naprężeń własnych oraz ocena ich wpływu na stan naprężenia w bimetalu uzyskanego metodą

zgrzewania wybuchowego w próbie rozciągania

  Wersja angielska tytułu pracy  Measurement of residual stresses and assessment of stress state in bimetal obtained using explosive welding

under tension

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z metodami pomiarów naprężeń własnych

- opis technologii zgrzewania wybuchowego

- przegląd literatury pod względem wpływu obróbki cieplnej na wytrzymałość bimetali

- pomiar naprężeń własnych metodą nawierceń w próbkach z bimetalu

- analityczna ocena stanu naprężenia próbki z bimetalu poddanej jednoosiowemu rozciąganiu

  Informacje dodatkowe  - praca w laboratorium, samodzielność

- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym (czytanie artykułów anglojęzycznych) 

- możliwość kontynuacji tematu na studiach III stopnia
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