
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
 - Energetyka  pierwszego stopnia  stacjonarne  

w roku akademickim: 2014_2015

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

  1   Awarie elektrowni jądrowych i ich wpływ na środowisko REZ.

  2   Problemy eksploatacji sieci elektro-energetycznych występujących na terenie działania wybranej spółki dystrybucyjnej REZ.

  3   Transport pneumatyczny w przemyśle energetycznym REZ.

  4   Dobór przepływomierzy do pomiarów przepływu gazów o wysokiej temperaturze

  5   Sterowanie, niezawodność i czynnik ludzki w energetyce jądrowej REZ.

  6   Ocena wpływu spalania paliwa z komunalnych osadów ściekowych 
i odpadów biomasowych na pracę kotła małej mocy i wielkość emisji zanieczyszczeń 
 REZ.

  7   Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

  8   Spawanie stali stosowanych w energetyce

  9   Porównanie norm projektowych dla obiegu II w elektrowni jądrowej REZ.

  10   Wpływ dystrybucji powietrza wtórnego na stężenie NOx w kotle pelletowym małej mocy		 REZ.

  11   Badania nakładki na palniki kotłów peletowych pod kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń	 REZ.

  12   Niska emisja a energetyka indywidualna	 REZ.

  13   Niskoemisyjne systemy zaopatrywania domów mieszkalnych w c. u. i c. w. u. REZ.

  14   Modelowanie przepływu oraz spalania w komorze paleniskowej kotła małej mocy REZ.

  15   Modelowanie procesu spalania w kotłach dużych mocy REZ.

  16   Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych w podwyższonej temperaturze REZ.
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  17   Projektowanie obwodów magnetycznych z wykorzystaniem obliczeń polowych REZ.

  18   Możliwości odzysku ciepła z procesu suszenia taśmowego osadów ściekowych w suszarni osadów komunalnych w Opolu REZ.

  19   Wpływ chłodzenia paneli PV na sprawność urządzenia REZ.

  20   Opracowanie kalkulatora kosztów zaopatrzenia w ciepło dla wybranych rodzajów budynków REZ.

  21   Badanie zjawisk akustycznych w przepływach dwufazowych REZ.

  22   Dobór źródła ciepła dla obiektu użyteczności publicznej REZ.

  23   Projekt chłodnicy wentylatorowej dla wybranego procesu przemysłowego REZ.

  24   Analiza kosztowo-energetyczna instalacji płaskich kolektorów słonecznych dla domu oraz projekt instalacji REZ.

  25   Wpływ dodatku tłuszczu na efektywność produkcji biogazu miejskiej oczyszczalni w Brzegu REZ.

  26   Wpływ integracji układu kogeneracyjnego z układem kolektorów słonecznych na sprawność układu REZ.

  27   Badanie wpływu typu  paneli fotowoltanicznych na ich wydajność w rejonie Opola REZ.

  28   Konstrukcja kondensatorów pary dużej mocy REZ.

  29   Model elektrowni geotermalnej REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  - dokonać przeglądu stali stosowanych w energetyce

- scharakteryzować własności statyczne stali stosowanych w energetyce

- scharakteryzować własności zmęczeniowe stali stosowanych w energetyce

- scharakteryzować własności udarnościowe stali stosowanych w energetyce

- scharakteryzować własności reologiczne stali stosowanych w energetyce

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Spawanie stali stosowanych w energetyce

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  - dokonać przeglądu stali stosowanych w energetyce

- dokonać przeglądu metod spawania

- scharakteryzować spawalność i metody spawania stali stosowanych w energetyce

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Marciniak Zbigniew

  Tytuł pracy  Porównanie norm projektowych dla obiegu II w elektrowni jądrowej

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd i porównanie norm projektowych stosowanych przez różnych wykonawców elektrowni jądrowych

  Informacje dodatkowe  Literatura: normy projektowe związane z energetyką jądrową
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Kurek Marta

  Tytuł pracy  Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych w podwyższonej temperaturze

  Wersja angielska tytułu pracy  Fatigue life of structural materials at elevated temperature

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  Literatura ogólnodostępna
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Brol Sebastian

  Tytuł pracy  Model elektrowni geotermalnej

  Wersja angielska tytułu pracy  Model of Geothermal Power plant

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie koncepcji sterowania. Projekt układu elektrycznego, pneumatycznego. Opracowanie algorytmu

sterowania.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Spyra Andrzej

  Tytuł pracy  Awarie elektrowni jądrowych i ich wpływ na środowisko

  Wersja angielska tytułu pracy  Nuclear power plant breakdown and their impact on the environment

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Zebranie dostepnych danych na temat awarii w elektrowniach jądrowych i analiza ich skutków

  Informacje dodatkowe  wskazana umiejetność czytania tekstów w języku angielskim
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Borucki Sebastian

  Tytuł pracy  Problemy eksploatacji sieci elektro-energetycznych występujących na terenie działania wybranej spółki

dystrybucyjnej

  Wersja angielska tytułu pracy  Power grid exploitation problems on the activity area of chosen distribution company

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest stworzenie opracowania (raportu) przedstawiającego i omawiającego problematykę

eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych pracujących na terenie wybranej spółki dystrybucyjnej. Należy

wskazać elementy i urządzenia zainstalowane w analizowanej sieci elektroenergetycznej, które ulegają

najczęstszym uszkodzeniom. Przeprowadzona analiza statystyczna awaryjności poszczególnych urządzeń

pozwoli na jednoznaczne wskazanie elementów sieci, z którymi występują największe problemy

eksploatacyjne. Wyniki te mogą natomiast zostać wykorzystane do odpowiedniego ukierunkowania polityki

modernizacyjno-remontowej danego przedsiębiorstwa energetycznego, celem podniesienia niezawodności

pracy zarządzanej przez nią sieci elektroenergetycznej.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Transport pneumatyczny w przemyśle energetycznym

  Wersja angielska tytułu pracy  Pneumatic conveying in energy industry

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zestawienie informacji na temat transportu pneumatycznego w wybranym przemyśle

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Kabaciński Mirosław

  Tytuł pracy  Dobór przepływomierzy do pomiarów przepływu gazów o wysokiej temperaturze

  Wersja angielska tytułu pracy  Flowmeter determination for hot gases measurement

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza właściwości metrologicznych dostępnych na rynku przepływomierzy pod kątem ich doboru do pracy z

medium o wysokiej temperaturze.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzsycznej.

Podstawy metrologi przepływów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Spyra Andrzej

  Tytuł pracy  Sterowanie, niezawodność i czynnik ludzki w energetyce jądrowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Control, reliability and human factors in nuclear power

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Studia literaturowe dotyczące zagadnień związanych ze sterowaniem i niezawodnością urządzeń

wykorzystywanych w energetyce jądrowej oraz wpływem czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo związane z

eksploatacją siłowni jadrowych. Opracowanie i przedstawienie wspomnianych wyżej zagadnień w pracy.

  Informacje dodatkowe  Wskazana umiejętność czytania tekstów w języku angielskim
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Wpływ dystrybucji powietrza wtórnego na stężenie NOx w kotle pelletowym małej mocy		

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of the second-air distribution on NOx concentration in low power pellet boiler

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Cel: zaprojektowanie i wykoanie ukadu do badań podawania powietrza wtórnego do kotła pelletowego małej

mocy. Zadania do wykonania: opracowanie konstrukcji układu podającego powietrze, przeprowadzenie

pomiarów stężeń Nox w kotle przed i po modyfikacji.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Badania nakładki na palniki kotłów peletowych pod kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń	

  Wersja angielska tytułu pracy  Research overlays for burners pellet boilers for emission reduction

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Cel: opracowanie systemu dopalania tlenku węgla w palniku peletowym. Zadania do wykonania: opracowanie

elementu dopalającego tlenek węgla nad palnikiem pelletowym, przeprowadzenie pomiarów bilansowych kotła

przed i po modyfikacji.		

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Niska emisja a energetyka indywidualna	

  Wersja angielska tytułu pracy  Low emission and individual energy

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  studium problemu niskiej emisji generowanej przez indywidualne systemy grzewcze skupione w zwartej

zabudowie mieszkalnej	

  Informacje dodatkowe  praca teoretyczna, wskazana jest umiejętność pozyskiwania informacji/danych z wszelkich

udokumentowanych źródeł
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Niskoemisyjne systemy zaopatrywania domów mieszkalnych w c. u. i c. w. u. 

  Wersja angielska tytułu pracy  Residential's low emission supply systems in heat and hot water

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  jak w temacie, przegląd możliwych do zostosowania/modernizacji systemów zaopatrywania w energię cieplną

i ciepłą wodę użytkową.	

  Informacje dodatkowe  praca teoretyczna, wskazana jest umiejętność pozyskiwania informacji/danych z wszelkich

udokumentowanych źródeł
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Modelowanie przepływu oraz spalania w komorze paleniskowej kotła małej mocy

  Wersja angielska tytułu pracy  Modelling of flow and combustion in combustion chamber of low power boiler

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Opis teoretyczny modelowania przepływów oraz procesu spalania. Stworzenie geometrii obliczeniowej w

programie SolidWorks (lub innym typu CAD). Przeprowadzenie symulacji numerycznych za pomocą programu

Ansys Fluent.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Modelowanie procesu spalania w kotłach dużych mocy

  Wersja angielska tytułu pracy  Modelling of combustion in high power boilers

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Opis teoretyczny modelowania procesu spalania. Wybór typu kotła do analizy. Stworzenie geometrii

obliczeniowej w programie SolidWorks (lub innym typu CAD). Przeprowadzenie symulacji numerycznych za

pomocą programu Ansys Fluent.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Wajnert Dawid

  Tytuł pracy  Projektowanie obwodów magnetycznych z wykorzystaniem obliczeń polowych 

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  

Strona22/34



 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Wzorek Małgorzata

  Tytuł pracy  Ocena wpływu spalania paliwa z komunalnych osadów ściekowych 

i odpadów biomasowych na pracę kotła małej mocy i wielkość emisji zanieczyszczeń 

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of the impact of fuel combustion of municipal sewage sludge and waste biomass boiler operation

and emission of pollutants

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest ocena wpływu spalania paliwa z komunalnych osadów ściekowych i odpadów biomasowych

na pracę kotła małej mocy i wielkość emisji zanieczyszczeń.

 Zakres pracy obejmuje:

- omówienie podstaw teoretycznych dotyczących procesu spalania w kotłach 

   małej mocy,

- omówienie światowych trendów w zakresie wykorzystania paliw 

    substytuujących paliwa konwencjonalne oraz konstrukcji kotłów małej 

   mocy.

- eksperymentalna ocena wpływu spalania paliwa z komunalnych osadów 

    ściekowych i odpadów biomasowych na pracę kotła małej mocy i wielkość 

    emisji zanieczyszczeń.

- wnioski i podsumowanie prac badawczych. 

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z literatury anglojęzycznej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Tomczewski Krzysztof

  Tytuł pracy  Badanie wpływu typu  paneli fotowoltanicznych na ich wydajność w rejonie Opola

  Wersja angielska tytułu pracy  Research influence of type of solar photovoltaics to their productivity in the area of Opole

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektowanie i wykonanie układu umożliwiającego automatyczne pozycjonowanie baterii słonecznych w

jednej osi oraz wykonanie pomiarów mocy oddawanej z baterii słonecznych: mono i polikrystalicznej do

obciążenia. Wykonanie pomiarów w okresie kilkumiesięcznym i analiza wyników.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność opracowania układu i programu do realizacji pomiarów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Konstrukcja kondensatorów pary dużej mocy

  Wersja angielska tytułu pracy  Construction of high power steam condensers

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Wskazanie na techniczne aspekty projektowania kondensatorów pary (jako wymienników ciepła)

stosowanych w energetyce zawodowej.

Wskazanie na kryteria konstrukcyjne oraz wykonanie przykładu obliczeniowego.  

 

  Informacje dodatkowe  Zainteresowanie tematem
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Możliwości odzysku ciepła z procesu suszenia taśmowego osadów ściekowych w suszarni osadów

komunalnych w Opolu

  Wersja angielska tytułu pracy  Possibility of waste heat recovery in Opole municipal sewage sludge belt drying plant

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Określenie i wyznaczenie dostępnego strumienia energii odpadowej w układzie suszarki taśmowej osadów

ściekowych. Zaproponowanie możliwości wprowadzenia modyfikacji instalacji w celu odzyskiwania energii

odpadowej. Wyznaczenie efektu energetycznego i ekonomicznego ww. działań.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu energii odpadowej, umiejętność bilansowania energii, umiejętność doboru wymienników

ciepła, znajomość narzędzia Excell, wskazana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Wpływ chłodzenia paneli PV na sprawność urządzenia

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of cooling PV panels for the energy production efficiency

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Skonstruowanie instalacji badawczej do badania wpływu chłodzenia paneli PV na sprawność procesu

wytwarzania za ich pomocą energii elektrycznej. Budowa stanowiska badawczo-pomiarowego wyposażonego

w dwa panele PV: tradycyjny oraz wyposażony w skonstruowany w ramach pracy układ odbioru ciepła

(chłodzenia). Wykonanie serii pomiarów oraz wyznaczenie wpływu chłodzenia na sprawność urządzenia

poprzez porównanie uzyskanie wyników z parametrami urządzenia bez układu chłodzenia.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu paneli PV, umiejętność bilansowania energii, umiejętność wykonania układu chłodzenia

we własnym zakresie, znajomość narzędzia Excell, wskazana znajomość języka angielskiego lub

niemieckiego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Opracowanie kalkulatora kosztów zaopatrzenia w ciepło dla wybranych rodzajów budynków

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of heat supply cost calculator for selected types of buildings

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opracowanie kalkulatora kosztów ogrzewania dla wybranych typów budynków. Symulacji

podlegać będzie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w zależności od przeznaczenia budynku, jego

stanu izolacyjności cieplnej, rodzaju układów grzewczych i wentylacyjnych, liczby mieszkańców itd. Symulację

kosztów należy przeprowadzić dla wybranych wariantów pokrycia zapotrzebowania na ciepło.

  Informacje dodatkowe  Kalkulator należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Wymagana znajomość norm związanych z

audytem energetycznym oraz Rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynku. Konieczny przegląd literatury w celu odpowiedniego doboru wskaźników przyjętych

do obliczeń symulacyjnych w kalkulatorze.
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Badanie zjawisk akustycznych w przepływach dwufazowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Study of acoustic phenomena in to phase flows 

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie stanowiska badawczego do pomiarów akustycznych zjawisk przepływowych. Wykonanie badań

przepływu gaz-ciało stałe z wykorzystaniem analizy zjawisk akustycznych.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność wykonywania badań, znajomość pojęć z dziedziny akustyki.
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Dobór źródła ciepła dla obiektu użyteczności publicznej

  Wersja angielska tytułu pracy  The choice of heat source for public facility

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  koncepcyjno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie obliczeń rocznego zapotrzebowania na ciepło dla budynku użyteczności publicznej.

Dobór źródła ciepła dla tego obiektu, wybierając spośród pompy ciepła, kotła na gaz płynny, kotła na węgiel,

kotła na olej opałowy oraz biomasę. Należy zastosować kryteria ekonomiczne.

  Informacje dodatkowe  Wymagana znajomość programu Audytor OZC.
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 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Projekt chłodnicy wentylatorowej dla wybranego procesu przemysłowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of air cooled heat exchanger for selected industrial process

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie wymiennika ciepła typu chłodnica wentylatorowa. Projekt powinien

obejmować obliczenia cieplne, konstrukcyjne, dobór wentylatorów wraz z napędem elektrycznym oraz

obliczenie emisji hałasu całego zespołu urządzeń. Opcjonalnie należy dokonać obliczeń wytrzymałościowych

oraz wibracji napędów i konstrukcji.

  Informacje dodatkowe  Wymagana znajomość programu Autodesk Inventor oraz praktyka dyplomowa w firmie GEA Technika

Cieplna.
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Analiza kosztowo-energetyczna instalacji płaskich kolektorów słonecznych dla domu oraz projekt instalacji

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of cost and energy installations of flat solar collectors for home and project installation

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych dla domu. Przeprowadzenie analizy kosztów inwestycji

i zysków energetycznych oraz ekonomicznych dla 20 letniego okresu eksploatacji instalacji.

Wyciągnięcie wniosków.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności projektowe. Znajomość wskaźników ekonomicznych.  Dostęp do specjalistycznego

oprogramowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Wpływ dodatku tłuszczu na efektywność produkcji biogazu miejskiej oczyszczalni w Brzegu

  Wersja angielska tytułu pracy  Effect of a fat addition on the efficiency of  biogas yield in municipal wastewater plant in Brzeg city

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Dokonanie przeglądu dostępnych technik i metod zwiększania efektywności produkcji biogazu w procesie

fermentacji osadów ściekowych. Wykonanie analizy energetycznej wpływu dodatku tłuszczów na zwiększenie

produkcji biogazu w oczyszczalni ścieków komunalnych w Brzegu. Określenie efektu ekonomicznego ww.

działania.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu gospodarki osadowej oraz fermentacji osadów ściekowych, umiejętność bilansowania

energii, dostęp do danych eksploatacyjnych z oczyszczalni ścieków w Brzegu, znajomość narzędzia Excell,

wskazana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Wpływ integracji układu kogeneracyjnego z układem kolektorów słonecznych na sprawność układu

  Wersja angielska tytułu pracy  Efficiency effect of integration of a CHP module with solar collectors installation

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Dokonanie inwentaryzacji oraz opisu konfiguracji istniejącej instalacji kolektorów solarnych ze zintegrowanym

układem CHP. Zebranie danych operacyjnych oraz wykonanie techniczno-ekonomicznej integracji. Określenie

efektu energetycznego oraz ekonomicznego zabudowy układu kogeneracyjnego z instalacją produkcji ciepła

za pomocą zespołu kolektorów solarnych.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu małych układów CHP oraz ciepłowni solarnych z kolektorami, umiejętność bilansowania

energii, dostęp do danych eksploatacyjnych z istniejącego obiektu, znajomość narzędzia Excell, wskazana

znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
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