
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
 - Inżynieria Chemiczna i Procesowa  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   Analiza problemu siloksanów w instalacjach biogazowych REZ.

  2   Struktury przepływu gaz-ciecz w kanale wypełnionym pianą aluminiową REZ.

  3   Technologie suszenia osadów ściekowych REZ.

  4   Projekt instalacji odpylającej układ suszenia trocin REZ.

  5   Obliczanie oporów przepływu cieczy nieniutonowskich

  6   Układy niejednorodne ciecz-ciecz w mikro- i makroskali
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Wzorek Małgorzata

  Tytuł pracy  Analiza problemu siloksanów w instalacjach biogazowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of  siloxane problem in  biogas installations.

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest analiza problemu występowania składników śladowych zwartych w biogazie, ze

szczególnym uwzględnieniem  siloksanów.

Zakres pracy obejmuje:

- omówienie wpływu  szkodliwych składników śladowych w tym siloksanów na 

  pracę silników spalinowych,

- przedstawienie światowych trendów analitycznych dotyczących zarówno   

  poboru próbek siloksanów zawartych w biogazie  oraz  metodyki ich 

  oznaczeń.

- doświadczalne wykazanie wpływu metody poboru próbek na wynik oznaczeń.

- wnioski i podsumowanie prac badawczych.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z literatury anglojęzycznej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Dyga Roman

  Tytuł pracy  Struktury przepływu gaz-ciecz w kanale wypełnionym pianą aluminiową

  Wersja angielska tytułu pracy  Gas-liquid flow patterns in in a channel filled aluminum foam

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opis struktur przepływu dwufazowego w kanałach wypełnionych pianami metalowymi. Praca

swoim zakresem obejmuje analizę wyników badań przepływu powietrze-woda oraz powietrze-olej przez piany

aluminiowe. Praktycznym aspektem pracy jest wskazanie obszarów występowania poszczególnych struktur

przepływu oraz sposobu poprawnego prognozowania rodzaju kształtujących się w danych warunkach struktur

przepływu gaz-ciecz. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Wzorek Małgorzata

  Tytuł pracy  Projekt instalacji odpylającej układ suszenia trocin

  Wersja angielska tytułu pracy  The project of dedusting installation for application in process of drying sawdust

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji odpylającej układ suszenia trocin:

Zakres pracy obejmuje:

- przedstawienie metod wykorzystywanych w odpylaniu gazów odlotowych,

- omówienie problemów związanych z odpylaniem suszonych materiałów,

- wykonanie projektu instalacji odpylającej dla zadanych parametrów suszarni 

   biomasy.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z literatury anglojęzycznej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Obliczanie oporów przepływu cieczy nieniutonowskich

  Wersja angielska tytułu pracy  Calculation of non-Newtonian liquid pressure drops

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Opis i metody obliczania oporów przepływu cieczy nienewtonowskich oraz możliwości wykorzystania tych

metod przy projektowaniu aparatury do ochrony środowiska.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Układy niejednorodne ciecz-ciecz w mikro- i makroskali

  Wersja angielska tytułu pracy  Liquid-liquid heterogeneous system in micro- and macro scales

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  1. Charakterystyka procesowo-użytkowa układów (mieszanin) niejednorodnych ciecz-ciecz,

2. Struktury mikro- i makroskopowe mieszanin ciecz-ciecz w aspekcie procesów inżynierii i ochrony

środowiska oraz innych pokrewnych dziedin,

Ocena trwałości mieszanin ciecz-ciecz (np. emulsji) oraz wpływ warunków ich przetwarzania

(magazynowanie, przetłaczanie, mieszanie, podgrzewanie itp.) na stabilność strukturalną i użytkową,

4. Systematyka procesów w mikro- i makroskali, towarzyszących tworzeniu się oraz rozdzielaniu układów

niejednorodnych ciecz-ciecz.

  Informacje dodatkowe  1. Zainteresowanie zagadnieniami inżynierii procesowej i ochrony środowiska w aspekcie fizycznych

procesów przetwarzania substancji ciekłych,

2. Wskazana znajomość języka angielskiego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Technologie suszenia osadów ściekowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Technologies of the drying of sewage deposits

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Dokonanie przeglądu metod suszenia osadów ściekowych z naciskiem położonym na kinetykę (przebieg)

tego procesu.

  Informacje dodatkowe  Wymagana znajomość procesu suszenia. Dostęp do opracowań tematycznych i najnowszej literatury.
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