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ПРОЕКТИ

Приложение 2

за периода 2015-2020
1. Изследване на износването и повредите на реборда на бандажната гривна на руднични локомотиви за подземен извоз - договор
МЕМФ ИР - 141/2015г.
2. Сканиране и триизмерно моделиране на вътрешните повърхнини на облицовките на мелница тип SAG 8,5x5,3 с цел оценка на
износването им и точно прогнозиране на граничния им експлоатационен ресурс - договор 2077/2015г. - възложител „Дънди Прешъс
Металс Челопеч” – АД.
3. Възстановяване и подобряване на параметрите на съществуващата материална база в лабораторията по "Компютърно
симулационно изследване на машини и съоръжения" и снабдяването й с техника и програмно осигуряване за целите на научно изследователския и учебен процес на докторантите и студентите от МЕМФ, ГПФ и МТФ, както и създаване на възможности за
симулационни изследвания на промишлени машини по метода на крайните елементи - договор . МЕМФ ИР 011/2016 г.
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