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

w roku akademickim: 2019_2020

 Lp.  TYTUĹ• PRACY (wybranie TYTUĹ•U z listy przenosi do karty opisu pracy)         REZ. oznacza Ĺźe temat po uzgodnieniu ze studentem zostaĹ� zarezerwowany

  1   Wysokoefektywne wymienniki ciepła w sieciach grzewczych

  2   Zastosowanie metod numerycznych do opracowania składów paliw z odpadów

  3   Spalanie i pyroliza odpadów zwierzęcych - ujęcie TG/DSC REZ.











 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  TytuĹ� pracy  Wysokoefektywne wymienniki ciepła w sieciach grzewczych

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  High-efficiency heat exchangers in the heating networks

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  10 / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd rozwiązań  technicznych niekonwencjonalnych wymienników ciepła  wykorzystywanych we

współczesnych sieciach grzewczych, zarówno przemysłowych jak i komunalnych. Wskazanie na rozwiązania

techniczne oraz warunki eksploatacyjne wymienników różnego typu oraz zestawienie porównawcze ich

efektywności cieplnej. 

  Informacje dodatkowe  Zainteresowanie tematem - Umiejętność rozpoznawania elementów aparatury i instalacji. 



 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Wzorek Małgorzata

  TytuĹ� pracy  Zastosowanie metod numerycznych do opracowania składów paliw z odpadów

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Appliction of numerical methods to develop contents of fuels from waste

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  10 / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest 

Zakres pracy obejmuje:

-	charakterystykę modeli numerycznych mogących mieć zastosowanie do określania składu paliw z różnego

rodzaju odpadów,

-	wykorzystanie jednego modelu i stworzenie implementacji komputerowej do określania składów paliw z

odpadów. 

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego, programowania w MATLABie.



 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Junga Robert

  TytuĹ� pracy  Spalanie i pyroliza odpadów zwierzęcych - ujęcie TG/DSC

  Wersja angielska tytuĹ�u pracy  Combustion and pyrolisis of animal waste - TG/DSC approche

  Jednostka realizujÄ�ca pracÄ�  8 / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Cel: wyznaczenie parametrów procesu spalania i zgazowania wybranych odchodów zwierzęcych. Zakres

pracy: przegląd litertaury z zakresu analiz TG/DSC dekompozycji termicznej odchodów zwierzęcych,

przygotowanie próbek do badań, wykonananie analiz fizykochemicznych, przeprowadzenie eksperymentów

technią symultaniczną TG/DSC, analiza wyników i obliczenie energii aktywacji, wnioski.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność obsługi analizatra termgrawimetrycznego


