
LISTĂ COMPLETĂ TEME DISERTAȚIE 

 

1. Analiza sistemului de antrenare a morii cu bile de la fabrica de ciment din Fieni 

2. Proiectarea unui parking carousel pentru 12 autovehicule  

3. Modernizarea unei mașini de sudat șină cap la cap  

4. Analiza unui arc bară de torsiune multiplu 

5. Calculul tensiunilor și deformațiilor într-un rulment în funcție de jocul de montaj 

6. Dezvoltarea unei platforme mobile cu mecanism de ridicare tip foarfecă 

7. Sistem de producere a energiei cu turbină hidraulică Bánki cu paletaj anterotoric de ghidare a 

curgerii și dispozitiv modificat de reglare a debitului   

8. Studiul comportamentului termic al cuplajelor vîscoase 

9. Cercetări teoretice şi experimentale cu privire la curgerea fluidului prin suflante cu canale 

laterale 

10. Studiul efectelor deformațiilor elastice asupra lagărelor hidrodinamice compliante 

11. Calculul rezervoarelor de stocare a apei şi proiectarea panourilor solare termice ale unei 

instalaţii de energie verde 

12. Analiza structurală a turnului de susţinere a unei instalaţii integrate de producere a energiei 

regenerabile  

13. Studiul unui rotor destinat unei turbine eoliene cu ax orizontal 

14. Proiectarea unei maşini multifuncţionale tip CNC cu capete interschimbabile  

15. Calculul rezervoarelor de stocare a apei şi proiectarea panourilor solare termice ale unei 

instalaţii de energie verde 

16. Dezvoltarea unui scaun auto pentru copii, multifuncțional  

17. Proiectarea unui volant din materiale compozite pentru stocarea energiei  

18. Proiectarea unui implant de genunchi 



19. Dezvoltarea unei maşini de tuns iarba acţionată electric    

20. Sistem de producere a energiei  cu turbina eoliană  cu rotor transversal pentru acoperiș 

21. Analiza de tensiuni și deformații în contactele Hertziene 

22. Studiul unui cuplaj vîscos utilizat în sistemele de răcire  ale motoarelor cu ardere internă 

23. Dezvoltarea unui subansamblu arc-amortizor pentru autoturisme 

24. Studiul prin metoda elementelor finite asupra contractului la angrenare cilindrică cu dinți 

înclinați 

25. Comportarea elastică a miezurilor de tip fagure   

26. Analiza tehnico-funcțională a unui cuplaj vâscos de tip Haldex  

27. Design și simularea 3D a unor modele de caroserie cu caracteristici aerodinamice ridicate 

28. Proiectarea unui variator de turație cu bile și discuri paralele 

29. Proiectarea unui mecanism unisens pentru o bicicletă de tip Recumbent 

30. Indicatoare de nivel pentru cazanele cu abur 

31. Proiectarea și analiza unui arbore planetar din transmisia de puterea autovehiculelor 

32. Fiabilitatea și durabilitatea sistemului de frânare cu disc și plăcuțe cu aplicare la autoturisme 

33. Proiectarea unei armături de scaun pentru autovehicule 

34. Analiza experimentală și modelarea numerică a capacității de amortizare a arcurilor inelare 

35. Studiul MEF privind comportarea la contact cu frecare a materialelor hiperelastice 

36. Studiul MEF privind proprietățile de material ale unei structuri metalice poroase supuse la 

solicitări statice 

37. Analiza teoretică și modelarea numerică a variatoarelor de turație cu film fluid de tip toroidal 

38. Studiu de contact pentru angrenaje cilindrice cu dinți înclinați 

39. Instalație de reciclare materiale plastice în vederea obținerii de fire pentru imprimantele 3D  

40. Instalație 3D pentru depunerea de substanțe vîscoase  



41. Modele pentru analiză dinamică a sistemelor rotor-lagare 

42. Analiza termo-elastică a tubulaturii unor cuptoare folosite în distilarea produselor petroliere 

43. Proiectare 3D și analiză parametrică a unui variator toroidal 

44. Ingineria inversă pentru îmbunătățirea proiectării turbinelor eoliene 

45. Troliu electric imbarcat pe un vehicul, cu mecanism de infasurare a cablului 

46. Sistem pentru conversia energiei eoliene și solare și stocarea ei sub formă de aer comprimat 

47. Sistem de producere a energiei cu turbină hidraulică cu șurub Arhimede 

48. Caracterizarea şi modelarea numerică a deteriorărilor în plăci compozite 

49. Identificarea constantelor de material pentru plăci compozite prin analiză modală şi modelare 

numerică 

50. Modelări simplificate pentru interacţiunea materialelor pulverulente (nisip, balast, fluide 

vîscoase, etc.) cu structurile care le conţin 

51. Dezvoltarea unui sistem mecanic pentru stocarea energiei la un autobuz 

52. Exoproteze pentru degete  

53. Sistem automat pentru zdrobirea fructelor   

54. Utilizarea metodei Winter-Kennedy pentru măsurarea debitului la ventilatoare 

55. Pompă  pentru combaterea  infarctului miocardic  

56. Analiza solicitărilor termo-elastice ale unui piston pentru MAC de autocamion 

57. Modelarea și simularea unei transmisii cu toți dințate conice cu dinți drepți  

58. Sisteme retractabile de susținere a echipamentului video mobil de supraveghere 

59. Proiectarea  unei mașini e aruncat mingi de tenis cu reglare automată a unghiului și vitezei  

60. Studiul unor aspecte constructive și funcționale ale unui amortizor auto 

61. Realizarea unui mini-model funcțional de mașină cu propulsie neconvențională 

62. Centrifuga pentru ”manipularea gravitației”  in cinematografie 


