
Politechnika Opolska
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TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
 - Inżynieria Środowiska  drugiego stopnia  stacjonarne  GO

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   Ocena nowego systemu gospodarki odpadami w województwie opolskim na podstawie rocznych sprawozdań REZ.

  2   Uciążliwość środowiskowa wybranych obiektów gospodarki odpadami REZ.

  3   Odzysk energetyczny z odpadów na wybranym przykładzie REZ.

  4   Ocena metod unieszkodliwiania odpadów medycznych REZ.

  5   Ocena przydatności osadów ściekowych z małej oczyszczalni ścieków do przyrodniczego wykorzystania REZ.

  6   Analiza efektywności solarnego suszenia osadów ściekowych na wybranym przykładzie REZ.

  7   Bezpieczeństwo transportu odpadów niebezpiecznych na wybranym przykładzie REZ.

  8   Projekt systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z norma PN-EN ISO 14001:2005 zakładzie przemysłowym z sektora gospodarki odpadami REZ.

  9   Kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów stałych z sektora energetycznego

  10   Wizualizacyjne badania procesu aerodynamicznej separacji rozdrobnionych odpadów politereftalanu etylenu

  11   Przetwarzanie odpadów komunalnych oraz pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego do paliw silnikowych REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Guziałowska-Tic Joanna

  Tytuł pracy  Ocena nowego systemu gospodarki odpadami w województwie opolskim na podstawie rocznych sprawozdań

  Wersja angielska tytułu pracy  Assessment of the new waste management system in the Opole province on the basis of annual reports

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest analiza nowego systemu gospodarki odpadami w województwie opolskim na podstawie

danych z rocznych sprawozdań realizacji programu.

  Informacje dodatkowe  

Strona6/16



 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Guziałowska-Tic Joanna

  Tytuł pracy  Uciążliwość środowiskowa wybranych obiektów gospodarki odpadami

  Wersja angielska tytułu pracy  Environmental Nuisance of selected waste management facilities

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest określenie uciążliwości środowiskowej takich obiektów gospodarki odpadami jak: spalarnia

odpadów, składowisko odpadów, biogazownia, stacja przeładunkowa odpadów. Do głównych uciążliwości

środowiskowych należą: odór, hałas, emisja zanieczyszczeń do atmosfery, rozwój owadów i gryzoni,

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Guziałowska-Tic Joanna

  Tytuł pracy  Odzysk energetyczny z odpadów na wybranym przykładzie

  Wersja angielska tytułu pracy  The recovery of energy from waste in the chosen example

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zapoznanie się z możliwością odzysku energetycznego z odpadów. Pierwszy etap pracy

obejmuje zapoznanie się z grupami odpadów, które mogą być wykorzystane w odzysku energetycznym.

Druga część pracy obejmuje omówienie procesu odzysku energetycznego na konkretnym przykładzie.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Ocena metod unieszkodliwiania odpadów medycznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of medical waste utilization methods 

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  Unieszkodliwiania odpadów medycznych według prawa krajowego i UE.

Opis metod unieszkodliwiania i utylizacji odpadów medycznych, technologie stosowane w unieszkodliwianiu.

Ocena przydatności metod unieszkodliwiania odpadów medycznych.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność korzystania z literatury naukowej i branżowej.

Znajomość prawa Ochrony Środowiska.

Umiejętność samodzielnej oceny procesów i zjawisk oraz wyciągania wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Ocena przydatności osadów ściekowych z małej oczyszczalni ścieków do przyrodniczego wykorzystania

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of the usefulness of sewage sludge from small sewage treatment plants to used as fertilizer

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy będzie ocena właściwości nawozowych oraz zawartości zanieczyszczeń w osadach ściekowych

pochodzących z małej lub średniej oczyszczalni ścieków.

Zakres pracy będzie obejmował:

- pobranie reprezentatywnych próbek osadów,

- analiza chemiczna pobranych próbek zgodnie z obowiązującym prawem,

- ocena uzyskanych wyników badań,

- wyciagnięcie wniosków.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność korzystania literatury naukowej i branżowej.

Znajomość aktów prawnych w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

Umiejętność samodzielnego opracowywania danych  i wyciągania wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Analiza efektywności solarnego suszenia osadów ściekowych na wybranym przykładzie

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the efficiency of the solar drying of sewage sludge on the example chosen

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd technik solarnego suszenia osadów ściekowych.

Ocena efektywności suszenia solarnego w Polsce.

Wybór obiektu badań.

Zbieranie danych do badań, w tym danych meteorologicznych, ilości i jakości suszonych osadów, parametrów

suszenia.

Obliczenia skuteczności solarnego suszenia na podstawie uzyskanych wyników badań, z uwzględnieniem

warunków środowiskowych w tym stopnia nasłonecznienia.

Ocena efektywności suszenia solarnego osadów na wybranej oczyszczalni.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność korzystania z literatury naukowej i branżowej.

Znajomość prawa Ochrony Środowiska.

Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

Umiejętność samodzielnej oceny procesów i zjawisk oraz wyciągania wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Bezpieczeństwo transportu odpadów niebezpiecznych na wybranym przykładzie

  Wersja angielska tytułu pracy  Safety of hazardous wastes transport on the example chosen

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  Transport odpadów niebezpiecznych według prawa krajowego i UE.

Wybór rodzaju odpadów niebezpiecznych, opis zasad transportu i zabezpieczania ładunku. 

Opis zasad bezpieczeństwa w transporcie takich odpadów.

Ocena wpływu transportu odpadów niebezpiecznych na środowisko i życie ludzi. Wybór najlepszych

sposobów zabezpieczenia takiego transportu.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność korzystania z literatury naukowej i branżowej.

Znajomość prawa Ochrony Środowiska.

Umiejętność samodzielnej oceny procesów i zjawisk oraz wyciągania wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

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

przemysłowym z sektora gospodarki odpadami

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

industrial plant of the waste management sector

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

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

Opis technologii stosowanej w wybranym zakładzie przemysłowych.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w wybranym

zakładzie.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów stałych z sektora energetycznego

  Wersja angielska tytułu pracy  Economic utilization of power engineering waste.

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje opis prawodawstwa unijnego i krajowego dotyczącego odpadów w szczególności

sektora energetycznego. Przeprowadzić analizę żródeł powstawania odpadów, charakterystykę odpadów w

ujęciu jakościowym i ilościowym.

  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 10

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Wizualizacyjne badania procesu aerodynamicznej separacji rozdrobnionych odpadów politereftalanu etylenu

  Wersja angielska tytułu pracy  Visualization study of shredded polyethylene terephthalate waste aerodynamic separation process

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Separacja aerodynamiczna w gospodarce odpadami.

Politereftalan etylenu - powstawanie, właściwości, wykorzystanie, gospodarka odpadowa.

Cyfrowa anemometria obrazowa - algorytm, zastosowanie.

Wyznaczanie wektorowych pól prędkości w modelowym separatorze aerodynamicznym dla wybranych frakcji

odpadów.

Dobór parametrów przepływowych gwarantujący zakładany rozdział frakcji odpadów.

  Informacje dodatkowe  Prowadzenie systematycznych badań laboratoryjnych, literatura w j. angielskim.
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Kotowski Włodzimierz

  Tytuł pracy  Przetwarzanie odpadów komunalnych oraz pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego do paliw

silnikowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Conversion of municipal and the agri-food industry wastes to motor fuel

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Uzyskanie informacji o uwarunkowaniach przetwórstwa organicznych odpadów do paliw silnikowych

  Informacje dodatkowe  Literatura specjalistyczna z zakresu utylizacji odpadów organicznych
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