
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

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   Aplikacja do wspomagania projektowania oprzyrządowania wiertarskiego. REZ.

  2   Połączenia kołnierzowo-śrubowe dużej geometrii

  3   Proces technologiczny produkcji kół zębatych stożkowych o zębach kołowo-łukowych

  4   Badania drgań czujników uśreniających ciśnienie dynamiczne

  5   Symulacyjne obróbki cieplne złącz bimetalicznych typu nikiel ? tytan zgrzewanych metodą wybuchową. REZ.

  6   Proces technologiczny elementów przekładni ślimakowej. REZ.

  7   Własności materiałów inżynierskich określane metodami rentgenowskimi. REZ.

  8   Projekt i wykonanie ramy dla stanowiskowego symulatora układu ABS

  9   Projekt i wykonanie stanowiskowego symulatora układu hamulcowego ABS

  10   Projekt hamulca tarczowego do roweru REZ.

  11   Proces technologiczny wrzeciona z zastosowaniem obrabiarki wielozadaniowej.

  12   Analiza wytrzymałościowa haka transportowego w ciągniku rolniczym REZ.

  13   Modele trwałości zmęczeniowej w złożonych stanach obciążeń uwzględniających wartość średnią

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

  15   Projekt stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania sił w prętach kratownicy

  16   Projekt układu do cechowania stanowiska badawczego typu MZGS
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  17   Projekt układu napędowego modelu suwnicy

  18   Projektowanie konstrukcji spawanych z wykorzystaniem oprogramowania Pro/E REZ.

  19   Optymalizacja nadwozia samonośnego pojazdu osobowego

  20   Projekt zabezpieczenia antywłamaniowego do zewnętrznej rolety okiennej

  21   Niezawodność prostych i złożonych układów obiektów.

  22   Właściwości trakcyjne samochodu a moment tarcia wewnętrznego REZ.

  23   Wpływ temperatury austenityzowania na strukturę wybranej stali.

  24   Projekt i zamontowanie wybranych elementów układu chłodzenia oraz układu zasilania silnika wysokoprężnego 



  25   Skrawalność materiałów metalowych z udziałem FMM. REZ.

  26   Projekt i zamontowanie wybranych elementów układów dolotowego i wylotowego silnika wysokoprężnego

  27   Projekt stanowiska do czteropunktowego zginania

  28   Badanie bimetalu Zr-stal wykonanego technologią zgrzewania wybuchowego przy  różnych parametrach procesu. REZ.

  29   Projekt i wykonanie zawieszenia pneumatycznego samochodu osobowego

  30   Analiza zmian umocnienia w trój-warstwowych układach platerów wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego.

  31   Fizyka łuku spawalniczego.

  32   Wpływ szybkości chłodzenia podczas obróbki cieplnej na strukturę tytanu.

  33   Części pierwszego montażu i ich zamienniki ? analiza porównawcza dla wybranych przykładów. REZ.

  34   Proces technologiczny przedmiotu klasy tarcza na centrum obróbkowe w oparciu o system CAD/CAM.

  35   Proces technologiczny zębnika dla produkcji seryjnej.

  36   Proces technologiczny pokrywy w produkcji seryjnej. REZ.

  37   Uchwyt do badania na zmęczenie tworzyw sztucznych

  38   Projekt i wykonanie prototypowego stabilizatora strugi płynu
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  39   Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia w płaskich próbkach z karbem przy zginaniu

  40   Ocena własności dynamicznych przetworników ciśnienia

  41   Dobór instalacji automatycznej segregacji odpadów w zakładzie zagospodarowania odpadów

  42   Metody tworzenia platerów i ich analiza

  43   Projektowanie i technologia produkcji wymienników ciepła powietrze-powietrze

  44   Światłowody i lasery w pomiarach odkształceń i pęknięć 


  45   Badanie zmian odkształcenia próbek ze stopu aluminium w warunkach obciążeń blokowych REZ.

  46   Projektowanie przenośników cięgnowych

  47   Projektowanie maszyn do rozdrabniania ciał stałych

  48   Projekt procesu technologicznego tulei. REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Aplikacja do wspomagania projektowania oprzyrządowania wiertarskiego.

  Wersja angielska tytułu pracy  Application for the drilling instrumentation aided design.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Podstawy projektowania oprzyrządowania technologicznego.

2. Przegląd systemów CAD

3. Procedura projektowania oprzyrządowania wiertarskiego..

4. Elementy znormalizowane w oprzyrządowaniu wiertarskim. 

5. Programowanie aplikacji na potrzeby systemów CAD. 

6. Projekt aplikacji procedury doboru elementów znormalizowanych do obróbki otworów dokładnych.

7. Opis aplikacji, omówienie jej możliwości i zasady postępowania. 

8. Przykład wykorzystania. 

9. Wnioski - zakres zastosowania aplikacji, możliwość rozwoju itd.

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

2. Feld M., Technologia budowy maszyn. - Wyd.2 popr. - Warszawa: PWN, 1995. 

3. Skarbiński, Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT Warszawa. 

4. Dobrzański T.: Przyrządy i uchwyty obróbkowe : poradnik konstruktora, 

5. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC. - Warszawa : WNT, 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 2

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Połączenia kołnierzowo-śrubowe dużej geometrii

  Wersja angielska tytułu pracy  Flanged-screw joints of large diameter

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Połączenia kołnierzowo-śrubowe stosowane w konstrukcji aparatury przemysłowej i budowie maszyn,

2. Projekt połączenia kołnierzowo-śrubowego dla wybranego aparatu typu zbiornikowego o zadanej geometrii i

obciążeniu (obliczenia konstrukcyjno-wytrzymałościowe),

3. Warianty rozwiązań konstrukcyjno-technicznych (kołnierze kryzowe, szyjkowe itp.).

  Informacje dodatkowe  1. Zainteresowanie zagadnieniami techniczno-konstrukcyjnymi aparatury przemysłowej,

2. Umiejętność tworzenia rysunku technicznego, w tym wspomaganego komputerowo.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Królczyk Jolanta

  Tytuł pracy  Proces technologiczny produkcji kół zębatych stożkowych o zębach kołowo-łukowych

  Wersja angielska tytułu pracy  The technological process of production of bevel gears with circular-arc teeth

  Jednostka realizująca pracę  KTRiL / Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy będzie przedstawienie procesu technologicznego produkcji kół żebatych stożkowych o zebach

kołowo-łukowych w tym dobór materiałów wykorzystywanych na koła zębate, proces technologiczny nacinania

zębów, obliczenia danych ustawczych frezarki obwiedniowej, proces docierania zębów, szlifowanie czopów.

  Informacje dodatkowe  
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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  Bański Robert

  Tytuł pracy  Symulacyjne obróbki cieplne złącz bimetalicznych typu nikiel ? tytan zgrzewanych metodą wybuchową.

  Wersja angielska tytułu pracy  Simulation of heat treatment of bimetallic nickel - 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 Ni - Ti wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego,

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

obróbek cieplnych, symulujących rzeczywiste warunki pracy. Tak obrobiona płyta zostanie poddana badaniom

metalograficznym celem określenia wpływu temperatury na budowę strukturalną złącza. Natomiast badania

rozkładu mikrotwardości pozwolą określić stopień spadku umocnienia bimetalu.  

  Informacje dodatkowe  Znajomość obsługi mikroskopu metalograficznego. Podstawy wiedzy z zakresu komputerowej analizy obrazu.

Znajomość metod badania mikrotwardości.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Hoszowski Tadeusz

  Tytuł pracy  Proces technologiczny elementów przekładni ślimakowej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of the worm gear elements.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę rozwiązań konstrukcyjnych przekładni ślimakowych.

2. Zapoznać się z wymaganiami obróbkowymi i metodami kształtowania ślimaków i kół ślimakowych.

3. Przeprowdzic analizę technologiczności konstrukcji.

4. Dobrać i zaprojektować półfabrykat.

5..Opracować plan operacyjny.

6. Wykonać dokumentację technologiczną.

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

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

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

4. K. Ochęduszko: Koła zębate  - wykonanie i montaż. WNT W-wa 1971.

5. Materiały firmy Sandvik.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Małecka Joanna

  Tytuł pracy  Własności materiałów inżynierskich określane metodami rentgenowskimi.

  Wersja angielska tytułu pracy  Engineering material properties determined by means of X-ray techniques.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  1. Promieniowanie rentgenowskie w badaniach materialowych.

2. Fizyczne podstawy promieniowania rentgenowskiego.

3. Oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materią.

4. Analiza strukturalna i analiza składu chemicznego metodami dyfraktomerii rentgenowskiej.

5. Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej do badań metali i ich stopów, ich przemian fazowych, analizy

naprężeń.

6. Przegląd innych zastosowań promieniowania rentgenowskiego.

  Informacje dodatkowe  1. J. Przedmojski; Rentgenowskie metody badawcze w inżynierii materiałowej. 

2. Z. Bojarski, E. Łągiewka; Rentgenowska analiza strukturalna. 

3. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec; Krystalografia podręcznik wspomagany komputerowo. 

4. P. Luger; Rentgenografia strukturalna monokryształów. 

5. Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska; Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej. 

6. B. Dziunikowski; Radiometryczne metody analizy chemicznej. 

7. D. Senczyk; Rentgenowskie metody i techniki badania struktury materiałów. 

8. D. Senczyk; Dyfraktometria rentgenowska w badaniach stanów naprężenia i własności sprężystych

materiałów polikrystalicznych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie ramy dla stanowiskowego symulatora układu ABS

  Wersja angielska tytułu pracy  Project and implementation framework for the ABS simulator bench

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować i wykonać ramę stanowiskowego symulatora układu hamulcowego ABS. Zaprojektowana

rama musi uwzględniać położenia takich elementów jak koło jezdne, układ hamulcowy, bęben napędowy.

Wykonać instrukcję obsługi

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Mamala Jarosław

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie stanowiskowego symulatora układu hamulcowego ABS

  Wersja angielska tytułu pracy  Project and implementation of the  simulator bench of braking system ABS

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektować i wykonać stanowiskowy symulator układu hamulcowego ABS. System musi uwzględniać

współpracę takich elementów jak koło jezdne, układ hamulcowy, bęben napędowy, silnik elektryczny.

Wykonać instrukcję obsługi

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Lachowicz Cyprian

  Tytuł pracy  Projekt hamulca tarczowego do roweru

  Wersja angielska tytułu pracy  Bicycle disc brake project

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd rozwiązań hamulców tarczowych stosowanych w rowerach

Założenia wstępne do projektu

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej zacisku 

Obliczania wytrzymałościowe zacisku hamulca w trakcie pracy normalnej i w trakcie pracy ekstremalnej

  Informacje dodatkowe  Literatura wskazana przez promotora
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Hoszowski Tadeusz

  Tytuł pracy  Proces technologiczny wrzeciona z zastosowaniem obrabiarki wielozadaniowej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of the spindle with the use of multitasking machine tool.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Przeprowadzić analizę rozwiązań konstrukcyjnych wrzecion.

2. Zapoznać się z wymaganiami obróbkowymi dla wrzecion obrabiarek.

3. Scharakteryzować możliwości technologiczne obrabiarek wielozadaniowych.

4. Przeprowdzic analizę technologiczności konstrukcji

5. Dobrać i zaprojektować półfabrykat.

6. Opracować plan operacyjny.

7. Wykonać dokumentację technologiczną.

  Informacje dodatkowe  1. J. Koch i inni: Wrzeciona obrabiarek. WNT W-wa 1982.

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

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

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

5. Materiały firmy Sandvik.
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Lachowicz Cyprian

  Tytuł pracy  Analiza wytrzymałościowa haka transportowego w ciągniku rolniczym

  Wersja angielska tytułu pracy  Strength analysis of the transport hook

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych haków transportowych w ciągnikach rolniczych

Analiza warunków pracy złącza

Obliczenia analityczne

Obliczenia metodą elementów skończonych

  Informacje dodatkowe  Literatura wskazana przez promotora
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Kluger Krzysztof

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

  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 14

  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 15

  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 16

  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 17

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Projekt układu napędowego modelu suwnicy

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of powertrain of gantry

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza zagadnienia. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych. Wybór rozwiązania ze względu na przyjęte

kryteria. Wykonanie projektu.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Projektowanie konstrukcji spawanych z wykorzystaniem oprogramowania Pro/E

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie konstrukcji spawanej z wykorzystaniem systemu PRO/E

  Informacje dodatkowe  Dyplomant musi posiadać umiejętności w posługiwaniu się systemem PRO/E
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Niesłony Adam

  Tytuł pracy  Optymalizacja nadwozia samonośnego pojazdu osobowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Optimization of monocoque body of a passenger vehicle

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Optymalizacja przekroju struktury nośnej pojazdu pod kątem wytrzymałości i ciężaru. 

  Informacje dodatkowe  Umiejętność pracy w systemie Catia V5.
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Robak Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt zabezpieczenia antywłamaniowego do zewnętrznej rolety okiennej

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy:

Celem pracy jest zaprojektowanie zabezpieczenia antywłamaniowego do rolety okiennej zabezpieczającego

przed próbą niepożądanego  podniesienia rolety od zewnątrz.

Zakres pracy obejmuje:

? przegląd różnych systemów zewnętrznych rolet okiennych,

? wykonanie projektu zabezpieczenia antywłamaniowego rolety okiennej oraz modelu w programie CAD

(Inwentor, Catia, itp.)

? przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

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

2. M. Niezgodziński, T. Niezgodziński, Wytrzymałość materiałów, PWN 
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  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 22

  Promotor pracy  Porażko Andrzej

  Tytuł pracy  Właściwości trakcyjne samochodu a moment tarcia wewnętrznego

  Wersja angielska tytułu pracy  Motive power and road speed in context internal friction torque

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza rozwiązań konstrukcyjnych mechanizmów różnicowych. Obliczenia trakcyjne dla warunków

granicznych. Projekt i wykonanie stanowiska do pomiaru momentu tarcia. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Rosiak Mariusz

  Tytuł pracy  Wpływ temperatury austenityzowania na strukturę wybranej stali.

  Wersja angielska tytułu pracy  The influence of austenitization temperature on the structure of selected steel.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje przegląd literatury oraz dostępnych zasobów w Internecie w zakresie wpływu

temperatury austenityzowania na budowę strukturalną dla wybranych warunków chłodzenia; wykonanie

próbek, przeprowadzenie obróbki cieplnej, badania metalograficzne oraz wybranych własności

wytrzymałościowych, zestawienie wyników, analizę.

Celem pracy jest próba ustalenia wpływu temperatury austenityzacji na zmianę parametrów budowy struktury

w stali o większej procentowej zawartości węgla.

  Informacje dodatkowe  Wskazania na literaturę: artykuły w publikacjach naukowych, konferencyjnych, pozycje literaturowe z zakresu

materiałów konstrukcyjnych, metaloznawstwa, inżynierii materiałowej.

Wymagane umiejętności i znajomość: dobra obsługa MS Office w zakresie WORD i EXCEL, umiejętność

poszukiwania informacji w literaturze i zasobach Internetu, podstawowa wiedza z zakresu technik wytwarzania

i budowy metali i stopów, zdolność analizy zgromadzonych wyników.
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt i zamontowanie wybranych elementów układu chłodzenia oraz układu zasilania silnika

wysokoprężnego 

  Wersja angielska tytułu pracy  Project and realization of cooling system chosen elements of compression ignition engine

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji nt. układów chłodzenia silników wysokoprężnych. Wykonanie obliczeń i dokumentacji

technicznej oraz przyłączenia układu chłodzenia silnika Isuzu 17DTL (zbiornik wyrównawczy, chłodnica,

napęd pompy cieczy chłodzącej, czujnik temperatury cieczy, pedał, zbiornik  paliwa, pompa zasilająca,

doprowadzenie paliwa do pompy wysokiego ciśnienia, itp.)

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Małecka Joanna

  Tytuł pracy  Skrawalność materiałów metalowych z udziałem FMM.

  Wersja angielska tytułu pracy  Machinability of metal materials using FMM.

  Jednostka realizująca pracę  KTMiAP / Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest charakterystyka skrawalności trudno obrabialnych materiałów z udziałem FMM oraz

określenie optymalnych warunków skrawania dla tej grupy materiałów:

1. Przegląd literaturowy,

2. Czynniki wpływające na skrawalność materiałów konstrukcyjnych,

3. Charakterystyka materiałów metalowych na osnowie faz międzymetalicznych,

4. Skrawalność stopów z układu Ti-Al,

5. Skrawalność stopów z układu Ni-Al,

6. Skrawalność stopów z układu Fe-Al,

7. Analiza i wnioski.

  Informacje dodatkowe  1.I. Łosik, Z. Zarański, S. Sulej: Skrawalność stopów na osnowie faz międzymetalicznych, Materiały metalowe

z udziałem faz międzymetalicznych, pod red. Z. Bojara i W. Przetakiewicza, Warszawa 2006,

2. M. Miernik: Skrawalność metali, OW PW, Warszawa, 1998,
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 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt i zamontowanie wybranych elementów układów dolotowego i wylotowego silnika wysokoprężnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project and realization of chosen elements of inlet and outlet system of compression ignition engine

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji nt. układów dolotowych i wylotowych silników wysokoprężnych.

Wykonanie obliczeń i dokumentacji technicznej oraz przyłączenia elementów układu dolotowego i wylotowego

silnika Isuzu 17DTL (filtr powietrza, przepływomierz kolektor dolotowy, kolektor wylotowy z turbosprężarką,

tłumik,  sonda lambda).

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  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 28

  Promotor pracy  Paul Henryk

  Tytuł pracy  Badanie bimetalu Zr-stal wykonanego technologią zgrzewania wybuchowego przy  różnych parametrach

procesu.

  Wersja angielska tytułu pracy  The influence of different technological parameters of explosive bonding on the quality of Zr/steel bimetallic

strips.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy dotyczy badania oraz możliwości zastosowania materiałów bimetalicznych Zr-stal

wykonywanych technologia zgrzewania wybuchowego przy różnych parametrach procesu. W części

badawczej określone zostaną podstawowe parametry charakteryzujące złącze: długość i wysokość fali oraz 

udział przetopień w obszarze złącza. Przeprowadzone zostaną również badania metalograficzne strefy

połączenia jak również umocnienia w tej strefie.

Celem pracy ustalenie wpływu parametrów technologicznych procesu wytwarzania na zmiany w strefie

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 29

  Promotor pracy  Bieniek Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie zawieszenia pneumatycznego samochodu osobowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project and realization of passenger car pneumatic suspension system

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd informacji nt. układów zawieszeń pneumatycznych pojazdów. Wykonanie obliczeń, dokumentacji

technicznej elementów zawieszenia oraz ich zamontowania do samochodu osobowego.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Paul Henryk

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

wybuchowego.

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

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  doświadczalna

  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 31

  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 spawalniczym - zjawiska fizyczne,

procesy chemiczne.

  Informacje dodatkowe  znajomość j. angielskiego ewentualnie niemieckiego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 32

  Promotor pracy  Hepner Maria

  Tytuł pracy  Wpływ szybkości chłodzenia podczas obróbki cieplnej na strukturę tytanu.

  Wersja angielska tytułu pracy  The influence of the cooling rate during the heat treatment on structure of titanium.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie obróbki cieplnej, badanie struktury na mikroskopie metalograficznym, pomiary twardości.

  Informacje dodatkowe  Literatura: A.Bylica, J.Sieniawski ?Tytan i jego stopy?, literatura dotycząca obróbki cieplnej tytanu.
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 KARTA OPISU PRACY nr 33

  Promotor pracy  Rosiak Mariusz

  Tytuł pracy  Części pierwszego montażu i ich zamienniki ? analiza porównawcza dla wybranych przykładów.

  Wersja angielska tytułu pracy  Part of the first assembly and their substitutes - a comparative analysis for selected examples.

  Jednostka realizująca pracę  KMiTB / Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje przegląd literatury oraz dostępnych zasobów w Internecie w zakresie produkcji części

pierwszego montażu i ich zamienników dla wybranych przykładów części stosowanych w przemyśle

motoryzacyjnym. Zgromadzenie przykładowych par części i ich zamienników, wykonanie badań

metalograficznych oraz wybranych badań własności wytrzymałościowych, przeprowadzenie analizy

uzyskanych wyników. 

Celem pracy jest próba oceny jakości produkowanych części zamienników do części oryginalnych.

  Informacje dodatkowe  Wskazania na literaturę: artykuły w publikacjach branży motoryzacyjnej, konferencyjnych, pozycje

literaturowe z zakresu materiałów konstrukcyjnych w motoryzacji.

Wymagane umiejętności i znajomość: dobra obsługa MS Office w zakresie WORD i EXCEL, umiejętność

poszukiwania informacji w literaturze i zasobach Internetu, podstawowa wiedza z zakresu technik wytwarzania

i budowy metali i stopów, zdolność analizy zgromadzonych wyników.

Strona38/53



 KARTA OPISU PRACY nr 34

  Promotor pracy  Niesłony Piotr

  Tytuł pracy  Proces technologiczny przedmiotu klasy tarcza na centrum obróbkowe w oparciu o system CAD/CAM.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of the piece shield classes for 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

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 35

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny zębnika dla produkcji seryjnej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technoligcal process of the geared pinion in lot 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,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- opracować ramowy proces technologiczny i określić naddatki obróbkowe,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- opracować pełną dokumentację technologiczną.

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

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

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

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

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

6. Katalogi obrabiarek.

7. Katalogi narzędzi.
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 KARTA OPISU PRACY nr 36

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Proces technologiczny pokrywy w produkcji seryjnej.

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of the cover for lot 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,

- dobrać i zaprojektować  półfabrykat,

- opracować ramowy proces technologiczny i określić naddatki obróbkowe,

- dobrać obrabiarki i narzędzia,

- opracować pełną dokumentację technologiczną.

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

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

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

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

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

6. Katalogi obrabiarek.

7. Katalogi narzędzi.
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 KARTA OPISU PRACY nr 37

  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 sie z własnosciami tworzyw sztucznych

- zapoznanie sie z maszyna zmeczeniowa pracujaca w jednoosiowym stanie naprezenia

- zaprojektowanie uchwytu

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 38

  Promotor pracy  Dobrowolski Bolesław

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie prototypowego stabilizatora strugi płynu

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and realization of new construction of liquid flow stabilizer

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Studia literaturowe, projekt i wykonanie modelu stabilizatora strugi

  Informacje dodatkowe  Wskazany jest kontakt z promotorem
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 KARTA OPISU PRACY nr 39

  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 40

  Promotor pracy  Dobrowolski Bolesław

  Tytuł pracy  Ocena własności dynamicznych przetworników ciśnienia

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of dynamic properties of pressure transoluctors

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd metod pomiaru ciśnienia, przetwarzanie wielkości nieelektrycznych na elektryczne, dynamika

układów pomiarowych, metody minimalizacji błędów pomiaru

  Informacje dodatkowe  Wskazany jest kontakt z promotorem
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 KARTA OPISU PRACY nr 41

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Dobór instalacji automatycznej segregacji odpadów w zakładzie zagospodarowania odpadów

  Wersja angielska tytułu pracy  Selection of the automatic waste sorting instalacjion in the waste management plant

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury dotyczącej systemów automatycznej segregacji odpadów, dobór poszczególnych

elementów linii segregacji odpadów dla modelowego zakładu zagospodarowania odpadów

  Informacje dodatkowe  umiejętność doboru maszyn i urządzeń do instalacji na podstawie analizy danych technicznych i założeń

konstrukcyjno-projektowych, znajomość języka angielskiego, pozyskiwanie informacji bezpośrednio od

producentów maszyn i urządzeń

Strona46/53



 KARTA OPISU PRACY nr 42

  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 43

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Projektowanie i technologia produkcji wymienników ciepła powietrze-powietrze

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 44

  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 45

  Promotor pracy  Pawliczek Roland

  Tytuł pracy  Badanie zmian odkształcenia próbek ze stopu aluminium w warunkach obciążeń blokowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Investigation of the strain changes for specimens made from aluminium alloy subjected to block loading.

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  1. Cel pracy: pomiar i analiza zmian odkształcenia próbek wykonanych ze stopu aluminium poddanych

blokowym obciążeniom zmęczeniowym.

2. Zakres pracy:

? rozpoznanie problemu relacji pomiędzy obciążeniem i odkształceniem dla stopu aluminium,

? przeprowadzenie badań zmęczeniowych próbek ze stopu aluminium w warunkach obciążeń blokowych

? analiza wyników i sformułowanie wniosków. 

  Informacje dodatkowe  1. Umiejętność budowy i obsługi prostych układów pomiarowych

2. Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy danych pomiarowych, np. Excell. 
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 KARTA OPISU PRACY nr 46

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Projektowanie przenośników cięgnowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Conveyors Design of string

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opis metodyki prowadzenia obliczeń projektowych przenośników cięgnowych

rozdrobnionych ciał stałych oraz jej praktyczne wykorzystanie w odniesieniu do konkretnego inżynierskiego

zadania projektowego.

  Informacje dodatkowe  Literatura podstawowa z zakresu jednostkowych operacji mechanicznych w inżynierii procesowej oraz

obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury procesowej. Znajomość obsługi komputerowego arkusza

kalkulacyjnego i programu do graficznego zapisu konstrukcji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 47

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Projektowanie maszyn do rozdrabniania ciał stałych

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of machines to crush solids

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  - Podstawy teoretyczne procesu rozdrabniana ciał stałych

- Charakterystyka maszyn do rozdrabniania

- Wskazówki projektowe - kryteria konstrukcyjno-wytrzymałościowe

  Informacje dodatkowe  - Korzystanie z bazy czasopism angielskojęzycznych dostępnych w Politechnice Opolskiej,

- Podręczniki i czasopisma,

- Znajomość grafiki komputerowej

Strona52/53



 KARTA OPISU PRACY nr 48

  Promotor pracy  Kwiatkowska Ewa

  Tytuł pracy  Projekt procesu technologicznego tulei.

  Wersja angielska tytułu pracy  Machining process project of the sleeve.

  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 uchwyt specjalny.

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

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

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

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

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

6. Katalogi obrabiarek.

7. Katalogi narzędzi.
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