
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
MiBM_IIs_S_KWPiBM_2 - 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   Wyznaczanie charakterystyk niezawodnościowych wybranych układów połączeń obiektów

  2   Projekt układu mechanicznego i sterowanie znakowarki laserowej REZ.

  3   Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem REZ.

  4   Parametryczny projekt łożyska kulkowego w programie Catia

  5   Badania dynamiki ruchu układu przenoszenia obciążenia giętno - skrętnego maszyny zmęczeniowej

  6   Wyznaczenie granicy zmęczenia elementów wykonanych ze stali HSA355W1 z karbem obrączkowym przy cyklicznie zmiennym momencie zginajacym

  7   Ocena parametru spadku sztywności próbki zginanej do określania trwałości zmęczeniowej

  8   Naprężeniowe modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  9   Odkształceniowe modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  10   Analiza numeryczna próbki w złożonym stanie obciążenia z uwzględnieniem wartości średniej dla stopu AlCu4MgSi-T4 (PA6)

  11   Wytrzymałość statyczna stopów aluminium

  12   Projekt przekładni ślimakowej walcowej

  13   Optymalizacja konstrukcji łyżki koparki z wykorzystaniem metod numerycznych

  14   Projekt odparowywacza kwasu, zabezpieczającego pył lutowniczy dla lutowania układów scalonych, z wykorzystaniem techniki CAD REZ.

  15   Koncepcja stanowiska do badań zmęczeniowych przy obrotowym ściskaniu

  16   Symulacja procesu pękania materiału przy obciążeniach losowych
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  17   Energetyczne modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Wyznaczanie charakterystyk niezawodnościowych wybranych układów połączeń obiektów

  Wersja angielska tytułu pracy  Determination of reliability characteristics in selected systems of objects

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia charakterystyk niezawodnościowych na przykładzie wybranych prostych i złożonych

układów połączeń obiektów. Wybrane przykłady mają ilustrować teoretyczne rozdziały podręcznika: Macha E.,

Niesłony A. ?Niezawodność systemów mechatronicznych?, wydanego przez Politechnikę Opolską w 2010 r. 

  Informacje dodatkowe  Pożądana jest umiejętność wykonywania obliczeń w Matlabie
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Bartoszuk Marian

  Tytuł pracy  Projekt układu mechanicznego i sterowanie znakowarki laserowej

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Analiza literatury pod kątem stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wiodących standardów i

systemów sterowania mikroobrabiarek.

2. Opracowanie koncepcji konstrukcji mechanicznej znakowarki.

3. Opracowanie koncepcji sterowania znakowarki na bazie silników krokowych. 

4. Wykonanie kompletnego projektu znakowarki wg wytycznych z celu i zakresu pracy

  Informacje dodatkowe  LITERATURA 

1. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, 

2. Wrotny L.: Podstawy konstrukcji obrabiarek, 

3. Borkowski P.: AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego, 

4. Świder Z.: Sterowniki mikroprocesorowe, 

5. Pawluczuk A.: Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR przykłady, 

6. Publikacje naukowe z zakresu tematu.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem

  Wersja angielska tytułu pracy  Fatigue tests of constructional materials under proportional bending with torsion

  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 stanowiska do badań przy zginaniu ze skręcaniem.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Parametryczny projekt łożyska kulkowego w programie Catia

  Wersja angielska tytułu pracy  Parametric project of  the ball bearing in the program Catia

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  ? Przegląd konstrukcji łożysk kulkowych

? Wykonanie parametrycznego projektu łożyska kulkowego w programie Catia,

? Opracowanie instrukcji do zajęć laboratoryjnych z zakresu parametryzacji modeli bryłowych w programie

Catia.

  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. Skarka W.: CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących, Helion 2009

4. Dietrich M. ?Podstawy konstrukcji maszyn?, WNT 2006
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Badania dynamiki ruchu układu przenoszenia obciążenia giętno - skrętnego maszyny zmęczeniowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Research of motion dynamic of bending-torsion loading transmission system for fatigue machine

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - utworzenie modelu fizycznego i matematycznego badanego obiektu

- eksperymentalna identyfikacja parametrów modelu

- eksperymentalna weryfikacja badań symulacyjnych obiektu

  Informacje dodatkowe  Wymagania:

Podstawowa znajomość programu Matlab
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Wyznaczenie granicy zmęczenia elementów wykonanych ze stali HSA355W1 z karbem obrączkowym przy

cyklicznie zmiennym momencie zginajacym

  Wersja angielska tytułu pracy  Fatigue limit determination of notched elements made of HSA355W1 steel under cyclic bending

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  - doposażenie stanowiska badawczego w dodatkowe tensometryczne czujniki siły

- zapoznanie się z normami (PN i ASTM) okreslającymi metodykę wyznaczania granic zmęczenia

- eksperymentalne wyznaczenie granicy zmęczenia metodą schodkową próbek ze stali HSA355W1 (ISO

5952) z karbem obrączkowym w próbie cyklicznego płaskiego zginania

- analiza statystyczna otrzymanych wyników

  Informacje dodatkowe  Wymagania:

- umiejetność rozumienia pisanego jezyka angielskiego

- praca w laboratorium

- podstawy analizy statystycznej,
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Karolczuk Aleksander

  Tytuł pracy  Ocena parametru spadku sztywności próbki zginanej do określania trwałości zmęczeniowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Assessment of rigidity drop in specimen under bending as parameter for fatigue life determination

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  - przeprowadzenie badań eksperymentalnych na próbkach zginanych cyklem wahadłowym

- wyznaczenie pola naprężeń i odkształceń w próbce zginanej gładkiej oraz ze szczeliną 

- analiza otrzymanych wyników

  Informacje dodatkowe  - praca w laboratorium, samodzielność

- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym (czytanie artykułów anglojęzycznych) 
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Naprężeniowe modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Stress models of fatigue lifetime calculation of materials under random loading

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia symulacyjne trwałości zmęczeniowej materiału 

z użyciem parametru naprężeniowego przy jednoosiowych 

i wieloosiowych obciążeniach losowych 

  Informacje dodatkowe  Wymagana jest znajomość języka angielskiego do studiowania literatury z czasopism. Temat pracy

dyplomowej może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Odkształceniowe modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Strain models of fatigue lifetime calculation of materials under random loading

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia symulacyjne trwałości zmęczeniowej materiału 

z użyciem parametru odkształceniowego przy jednoosiowych 

i wieloosiowych obciążeniach losowych 

  Informacje dodatkowe  Wymagana jest znajomość języka angielskiego do studiowania literatury z czasopism. Temat pracy

dyplomowej może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

  Tytuł pracy  Analiza numeryczna próbki w złożonym stanie obciążenia z uwzględnieniem wartości średniej dla stopu

AlCu4MgSi-T4 (PA6)

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Praca obejmuje swym zakresem:

1. Analizę numeryczną próbki typu ?diabolo? obciążonej momentem zginającym i skręcającym z

uwzględnieniem wartości średniej naprężenia.

2. Porównanie wyników z eksperymentem

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Wytrzymałość statyczna stopów aluminium

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  ? analiza uzyskiwania stopów aluminium

? podział stopów aluminium

? wykorzystanie poszczególnych typów stopów aluminium w konstrukcjach

  Informacje dodatkowe  Literatura wskazana przez prowadzącego, a w szczególności katalogi
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Gasiak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt przekładni ślimakowej walcowej

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Badania literaturowe. Przykłady zastosowań przekładni ślimakowych. Materiały na elementy zazębienia. Siły

w zazębieniu. Metodyka obliczeń przekładni ślimakowych. Przeprowadzenie obliczeń przekładni ślimakowej.

Obliczenia na zmęczenie powierzchniowe. Obliczenia na zginanie zębów. Obliczenia na rozgrzewanie

przekładni. Opracowanie rysunków wykonawczych. Opracowanie rysunku złożeniowego przekładni

ślimakowej.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

1. Banaszek J., Jonak J.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wprowadzenie do projektowania przekładni

ślimakowych. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2010

2. Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn. t.3 WNT, Warszawa, 1999

3. Ochęduszko K.: Koła zębate, t.1, Konstrukcja, WNT, Warszawa 1985

4. PN-ISO 6336-z. Przekładnie zębate walcowe PKN 2000

5. ISO14 521
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Optymalizacja konstrukcji łyżki koparki z wykorzystaniem metod numerycznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Optimization of the excavator bucket structure with use of numerical methods

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  ? Przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych łyżek koparek z dwuczłonowym ramieniem,

? Wykonanie projektu łyżki koparki z dwuczłonowym ramieniem z wykorzystaniem programów do

projektowania CAD (Catia, Mechanical Desktop, Inwentor),

? Optymalizacja poszczególnych węzłów łyżki koparki z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

  Informacje dodatkowe  1. Dudczak W. ?Koparki teoria i projektowanie?, PWN 2000

2. Brach J. ?Koparki jednonaczyniowe?, WNT 1982

3. Dietrich M. ?Podstawy konstrukcji maszyn?, WNT 2006

4. Czmochowski J., Rusiński E., Smolnicki T. ?Zawansowana metoda elementów skończonych  konstrukcjach

nośnych?, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Będkowski Włodzimierz

  Tytuł pracy  Projekt odparowywacza kwasu, zabezpieczającego pył lutowniczy dla lutowania układów scalonych, z

wykorzystaniem techniki CAD

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of evaporator of acid for dust solver protection for chips soldering, using CAD technique

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  -opracowanie koncepcji odparowacza

-projekt zbiornika wraz z niezbędnymi obliczeniami konstrukcyjnymi

-dobór elementów odparowacza

-rysunki oraz schematy całego urządzenia

  Informacje dodatkowe  -znajomość technologii ciągłego lutowania 

-znajomość programu CAD 

"Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie?, L.O. Kurmaz

" Maszynoznawstwo chemiczne?, W. M. Lewandowski

" Projektowanie węzłów i części maszyn ? zbiorniki ciśnieniowe ", L.O. Kurmaz

"Elektrotechnika z automatyką?, A. Chochowski

"Mechanika płynów ", R. Gryboś
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Koncepcja stanowiska do badań zmęczeniowych przy obrotowym ściskaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of stand for fatigue tests under rotating compression

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Praca polega na zaprojektowaniu stanowiska do badań zmęczeniowych przy obrotowym ściskaniu próbki

tarczowej. Celem pracy jest określenie podstawowych parametrów stanowiska i przedstawienie koncepcji

przyłożenia obciążenia do próbki. Obliczenia należy wykonać stosując proste wzory analityczne oraz

przedstawić wizualnie stanowisko w środowisku CAD.

  Informacje dodatkowe  Podstawowe umiejętności obsługi wybranego programu CAD
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Symulacja procesu pękania materiału przy obciążeniach losowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Simulation of crack process in material under random loading

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia charakterystyk probabilistycznych długości szczeliny zmęczeniowej przy obciążeniach

losowych. Przeprowadzić analizę modeli wzrostu szczeliny zmęczeniowej prezentowanych w literaturze.

Zaproponować testy laboratoryjne do weryfikacji modeli procesu pękania materiałów. 

  Informacje dodatkowe  Wymagana znajomość języka angielskiego do studiowania literatury z czasopism. Temat pracy dyplomowej

może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Macha Ewald

  Tytuł pracy  Energetyczne modele obliczania trwałości zmęczeniowej materiałów przy obciążeniach losowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Energy models of fatigue lifetime calculation of materials under random loading

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Wykonać obliczenia symulacyjne trwałości zmęczeniowej materiału z użyciem parametru energetycznego

przy jednoosiowych i wieloosiowych obciążeniach losowych 

  Informacje dodatkowe  Wymagana znajomość języka angielskiego do studiowania literatury z czasopism. Temat pracy dyplomowej

może być kontynuowany podczas studiów doktoranckich.
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