
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
 - Inżynieria Środowiska  drugiego stopnia  niestacjonarne  GSO

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   Wpływ zanieczyszczeń gazu składowiskowego na awaryjność systemu jego dystrybucji
 REZ.

  2   Analiza systemu zaopatrzenia w wodę na podstawie wybranej gminy wiejskiej	
 REZ.

  3   Stanowisko do badania procesu sedymentacji	

  4   Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakładu produkcyjnego (zakład mleczarski).	 REZ.

  5   Analiza wpływu odpadowych dodatków do paliw na rozkład temperatury w obrotowym piecu cementowym

  6   Opory przepływu w instalacjach wodnych REZ.

  7   Komputerowa symulacja przepływów w rurociągach za pomocą ogólnodostępnego oprogramowania. REZ.

  8   Gospodarka odpadami w wybranym zakładzie przemysłowym REZ.

  9   Badania nad skutecznością i optymalizacją dawki koagulantów dla wód geotermalnych

  10   Koncepcja udoskonalenia gospodarki odpadami w zakładzie Energo Mechanik Sp. z o.o. REZ.

  11   Projekt systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z norma PN-EN ISO 14001:2005 zakładzie przemysłowym z sektora wodno-ściekowego REZ.

  12   Wpływ jakości wody na tworzenie się kamienia kotłowego w instalacjach CO oraz metody redukcji i zapobiegania powstawaniu zjawiska.
 REZ.

  13   Dobór i projekt gazociągu do transportu gazu składowiskowego

 REZ.

  14   Woda dolnym źródłem dla pomp ciepła - projekt instalacji

 REZ.

  15   Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w procesie kompostowania REZ.

  16   Możliwości wytwarzania stabilizatu REZ.
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  17   Odpady drzewne jako alternatywne źródło paliwa przy współspalanie węgla REZ.

  18   Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczbork REZ.

  19   Charakterystyka zanieczyszczeń wód na przykładzie rzeki Małapanew REZ.

  20   Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakł�adu produkcyjnego (zakł�ad farmaceutyczny) REZ.

  21   Zestawienie zanieczyszczeń powstających podczas procesu produkcji w fabryce Rafako.

 REZ.

  22   Przegląd ekologiczny wybranego składowiska odpadów komunalnych


  23   Produkcja i odzysk biogazu na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
 REZ.

  24   Charakterystyka metod usuwania związków azotu w procesach uzdatniania wody
 REZ.

Strona2/29



Strona3/29



Strona4/29



Strona5/29



 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Masiukiewicz Maciej

  Tytuł pracy  Wpływ zanieczyszczeń gazu składowiskowego na awaryjność systemu jego dystrybucji

  Wersja angielska tytułu pracy  Dispose gas pollutants influence on the distribution system failure frequency

analityczno-praktyczna

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Opis rodzajów zanieczyszczeń gazu składowiskowego oraz ich wpływ na funkcjonowanie poszczególnych

elementów instalacji.  Metody oczyszczania gazu składowiskowego i przeciwdziałaniu awariom instalacji.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Analiza systemu zaopatrzenia w wodę na podstawie wybranej gminy wiejskiej	

  Wersja angielska tytułu pracy  Water supply system analysis as the selected rural community example

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  pozyskanie informacji, stworzenie spójnego opracowania

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Stanowisko do badania procesu sedymentacji	

  Wersja angielska tytułu pracy  Stand to tests the sedimentation process	

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Boguniewicz-Zabłocka Joanna

  Tytuł pracy  Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakładu produkcyjnego (zakład mleczarski).	

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of water and wastewater managment in the selected institution plant.

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zebranie informacji dotyczących zakładu	

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Analiza wpływu odpadowych dodatków do paliw na rozkład temperatury w obrotowym piecu cementowym

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the impact of waste fuel additives on the temperature distribution in a rotary cement kiln

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Analiza teoretyczna utylizacji odpadów na przykładzie cementowni oraz wpływu paliw odpadowych na proces

produkcji cementu. Stworzenie geometrii cementowego pieca obrotowego w programie SolidWorks (lub innym

programie typu CAD). Numeryczne symulacje spalania paliw w piecu obrotowym. Analiza wpływu dodatków

odpadowych na rozkład temperatury w piecu.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Opory przepływu w instalacjach wodnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Flow resistance in water installations

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza wpływu rodzaju materiału oraz sposobu wykonania instalacji na wielkość oporów przepływu

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Spyra Andrzej

  Tytuł pracy  Komputerowa symulacja przepływów w rurociągach za pomocą ogólnodostępnego oprogramowania.

  Wersja angielska tytułu pracy  Computer simulation of flow in pipe networks using freely available software.

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczno-symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Studia literaturowe dotyczące metod i nieodpłatnie dostępnego w internecie oprogramowania do symulacji

przepływów w rurociągach i sieciach rurociągów. Wykonanie przykładowych symulacji za pomocą wybranego

oprogramowania.

  Informacje dodatkowe  Wskazana umiejętność czytania tekstów w języku angielskim
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Gospodarka odpadami w wybranym zakładzie przemysłowym

  Wersja angielska tytułu pracy  Waste management in selected industrial plant.

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Badania nad skutecznością i optymalizacją dawki koagulantów dla wód geotermalnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Test of coagulant douse for geotermal waters

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Badania nad doborem dawki koagulantu celem usuwana jonów Fe z wody

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Koncepcja udoskonalenia gospodarki odpadami w zakładzie Energo Mechanik Sp. z o.o.

  Wersja angielska tytułu pracy  Concept of the waste management improvement in Energo Mechanik Ltd establishment

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Aspekty prawne gospodarki odpadami w zakładzie przemysłowym

2. Opis technologii stosowanej w wybranym zakładzie

3. System gospodarowania odpadami w wybranym zakładzie

4. Koncepcja udoskonalenia gospodarki odpadami w wybranym zakładzie 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z norma PN-EN ISO 14001:2005 zakładzie

przemysłowym z sektora wodno-ściekowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of the environmental management system according to PN-EN ISO 14001:2005 norm in selected

industrial plant of the water and sewage sector

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  1. Wymagania systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005 

2. Opis technologii stosowanej w wybranym zakładzie przemysłowych

3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w wybranym

zakładzie

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Wpływ jakości wody na tworzenie się kamienia kotłowego w instalacjach CO oraz metody redukcji i

zapobiegania powstawaniu zjawiska.

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of water on the quality of the formation of scale in central heating systems and methods for the

reduction and prevention of the occurrence.

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest określenie wpływu jakości wody na tworzenie kamienia kotłowego w instalacjach CO.

Dodatkowo zostanie ustalenie sposobów redukcji i możliwości zapobiegania powstawaniu tego zjawiska.

Zakres pracy:

1.	Wybór małych instalacji CO o mocy 24kW.

2.	Zbadanie jakości wody zasilającej instalację oraz składu kamienia kotłowego.

3.	Analiza wpływu kamienia kotłowego na prace poszczególnych elementów instalacji.

4.	Porównanie uzyskanych wyników i wyciągnięcie wniosków.

  Informacje dodatkowe  1.	Umiejętność korzystania literatury naukowej i branżowej

2.	Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

3.	Umiejętność samodzielnego opracowywania danych  i wyciągania wniosków
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Dobór i projekt gazociągu do transportu gazu składowiskowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Selection and project of landfill gaspipeline

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka i właściwości gazów składowiskowych ? przegląd. Dobór i projekt gazociągu do transportu

gazu składowiskowego zgodnie z obowiązującymi normami i uwarunkowaniami technologiczno-terenowymi

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu infrastruktury gazowej, umiejętność projektowania gazociągów, znajomość narzędzi

obliczeniowych, wskazana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Woda dolnym źródłem dla pomp ciepła - projekt instalacji

  Wersja angielska tytułu pracy  Water lower source heat pumps - installation project

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  

  Zadania do zrealizowania  Przegląd dolnych źródeł  dla pomp ciepła ze szczególnym naciskiem położonym na wodę (studnie, rzeki,

stawy,  ścieki, zbiorniki akumulacyjne). Wykonanie projektu instalacji c.w.u. dla domku jednorodzinnego,

wykorzystującej pompę ciepła, pobierającą wodę ze studni.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności projektowe. Znajomość prawa oraz norm, dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej. 
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Anders Dorota

  Tytuł pracy  Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w procesie kompostowania

  Wersja angielska tytułu pracy  Management of municipal sevage sludge in the composting process

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest projekt instalacji kompostowania dla zagospodarowania osadów ściekowych dla działającej

oczyszczalni ścieków.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Anders Dorota

  Tytuł pracy  Możliwości wytwarzania stabilizatu

  Wersja angielska tytułu pracy  The possibility of stabilized compost manufacturing

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest ocena pod względem chemicznym frakcji drobnej podsitowej z instalacji MBP w warunkach

selektywnej zbiórki odpadów organicznych oraz w warunkach braku takiej zbiórki oraz ocena możliwości

produkcji z frakcji drobnej stabilizatu na drodze tlenowego rozkładu poprzez kompostowanie.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Odpady drzewne jako alternatywne źródło paliwa przy współspalanie węgla

  Wersja angielska tytułu pracy  Wood waste as an alternative fuel source through the combustion of coal 

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka odpadów drzewnych z energetycznego punktu widzenia. Badania, możliwości i efekty

współspalania drzewnej biomasy odpadowej w kotłach energetyki zawodowej. Analiza pracy instalacji

dostarczania odpadu drzewnego do procesów współspalania biomasy i węgla na przykładzie kotła BP 1150 w

Elektrowni Opole

  Informacje dodatkowe  Dostęp do dokumentacji techniczno-ruchowej
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Anders Dorota

  Tytuł pracy  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczbork

  Wersja angielska tytułu pracy  Expansion of the sevage treatment plant in Kluczbork

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest projekt rozbudowy i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków dla miejscowości

Kluczbork

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Charakterystyka zanieczyszczeń wód na przykładzie rzeki Małapanew

  Wersja angielska tytułu pracy  Characteristics of water pollution on example of Mała Panew river

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje opis prawodawstwa unijnego i krajowego dotyczącego zanieczyszczeń akwenów

wodnych. Przeprowadzić analizę źródeł zanieczyszczeń wód. Na przykładzie  rzeki Mała Panew

przeprowadzić analizę zanieczyszczeń

  Informacje dodatkowe  W pracy wykorzystać literaturę w formie wydawnictw książkowych, publikacje ogólnonaukowe i naukowe oraz

dane z internetu
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Boguniewicz-Zabłocka Joanna

  Tytuł pracy  Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakł�adu produkcyjnego (zakł�ad farmaceutyczny)

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of water and wastewater managment in the selected institution plant.

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zebranie informacji dotyczących zakładu	

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Zestawienie zanieczyszczeń powstających podczas procesu produkcji w fabryce Rafako.

  Wersja angielska tytułu pracy  List of pollutants generated during production process at the factory Rafako

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Przegląd ekologiczny wybranego składowiska odpadów komunalnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Environmental audit of the selected municipal landfill

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  1. Przegląd środowiskowy w prawie ochrony środowiska

2. Wytyczne dla wykonywania przeglądów środowiskowych składowisk odpadów komunalnych

3. Wymagania techniczne i prawne składowania odpadów komunalnych 

4. Przegląd środowiskowy wybranego składowiska odpadów komunalnych

  Informacje dodatkowe  Konieczność pozyskania danych niezbędnych do wykonania przeglądu środowiskowego bezpośrednio od

administratora wybranego składowiska odpadów, literatura dostępna na stronie internetowej Sejmu RP oraz

Ministerstwa Środowiska
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Produkcja i odzysk biogazu na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Production and recovery of biogas for municipal waste disposal production plant

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  ?	ocena warunków do produkcji biogazu z wybranym zakładzie komunalnym

?	ocena możliwości zagospodarowania wytworzonego biogazu na potrzeby zakładu komunalnego

?	projekt instalacji do produkcji biogazu

  Informacje dodatkowe  ?	Korzystanie z bazy czasopism angielskojęzycznych dostępnych w Politechnice Opolskiej

?	literatura tematyczna ? książki, czasopisma
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Charakterystyka metod usuwania związków azotu w procesach uzdatniania wody

  Wersja angielska tytułu pracy  Characteristic of removing nitrogen compounds methods in water treatment

processes

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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