
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
IS_IIs_S_GOP - Inżynieria Środowiska  drugiego stopnia  stacjonarne  GOP

w roku akademickim: 2013/2014

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

  1   Granulowany żużel wielkopiecowy - odpad przyszłości REZ.

  2   Wymagania Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dla składowisk odpadów REZ.

  3   Projekt i wykonanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w wybranym przedsiębiorstwie

  4   Wykorzystanie surowców mineralnych i gruntów odpadowych w aplikacjach inżynierskich REZ.

  5   Odpady powstające w procesach wytwarzania energii i ciepła REZ.

  6   Badanie jakości wód w ramach monitoringu składowiska odpadów komunalnych. REZ.

  7   Badanie zmian właściwości fizykochemicznych osadów ściekowych po ich wapnowaniu REZ.

  8   Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów przemysłu chemicznego na wybranym przykładzie

  9   Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie opolskim

  10   Ocena regionalizacji w aspekcie racjonalnej gospodarki odpadami REZ.

  11   Zalety i wady produkcji stabilizatu

  12   Charakterystyka odpadów przemysłu energetycznego i analiza możliwości ich zagospodarowania.

  13   Metody recykling odpadów polimerowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Król Anna

  Tytuł pracy  Granulowany żużel wielkopiecowy - odpad przyszłości

  Wersja angielska tytułu pracy  Granulated blast furnace slag - waste of future

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka procesów wielkopiecowych.

Powstawanie granulowanego żużla wielkopiecowego.

Charakterystyka materiału.

Metody gospodarczego wykorzystania.

Nowoczesne aplikacje inżynierskie wykonywane na bazie żużla wielkopiecowego

  Informacje dodatkowe  Literatura dostępna w czytelni Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budownictwa
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Wymagania Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dla składowisk odpadów

  Wersja angielska tytułu pracy  Requirements of the European Pollutant Release and Transfer Register for landfills

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  1. Przegląd technik składowania odpadów

2. Składowanie odpadów w aktach prawnych

3. Opis Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

4. Składowisko odpadów w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

5. Raport PRTR dla wybranego składowiska odpadów 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg normy

ISO 14001 w wybranym przedsiębiorstwie

  Wersja angielska tytułu pracy  Design and execution of the environmental management system application documents according ISO 14001

for selected plant

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  1. Opis systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001

2. Opis dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001

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

przedsiębiorstwie.

  Informacje dodatkowe  Współpraca z wybranym zakładem przemysłowym. Pozyskanie informacji dotyczącej struktury

organizacyjnej, technologii produkcji oraz oddziaływania na środowisko wybranego zakładu. 
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Król Anna

  Tytuł pracy  Wykorzystanie surowców mineralnych i gruntów odpadowych w aplikacjach inżynierskich

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of mineral resources and waste land in engineering applications

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Opis procesów powstawania odpadowych surowców mineralnych.

Gruz budowlany.

Powstawanie i charakterystyka gruntów odpadowych.

Metody oczyszczania gruntów odpadowych.

Wykorzystanie surowców mineralnych i odpadowych ziem w praktyce.

  Informacje dodatkowe  Internet, pozycje dostępne w Bibliotece Głównej PO i w czytelni Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału

Budownictwa
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Król Anna

  Tytuł pracy  Odpady powstające w procesach wytwarzania energii i ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  Waste arising from the production of electricity and heat

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Opis procesów energetycznych i cieplnych.

Nośniki energii.

Powstawanie i charakterystyka odpadów w procesach energetycznych.

Gospodarcze wykorzystanie odpadów.

  Informacje dodatkowe  Internet, pozycje dostępne w Bibliotece Głównej PO i w czytelni Wydziału Mechanicznego
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Badanie jakości wód w ramach monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

  Wersja angielska tytułu pracy  The study of waters quality within the municipal landfill monitoring

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy będzie określenie wpływu wybranego składowiska odpadów komunalnych na jakość wód

podziemnych, na podstawie analizy zanieczyszczeń w badanych wodach. Dodatkowo zostanie

przeprowadzona analiza wód odciekowych, w ramach monitoringu składowiska.

Zakres pracy będzie obejmował:

- pobranie reprezentatywnych probek wód podziemnych raz odciekowych,

- analiza fizykochemiczna pobranych próbek,

- interpretacja uzyskanych wyników oraz ich porównanie z obowiązującym prawem,

- wyciagnięcie wniosków na temat wpływu badanego składowiska na wody podziemne.

  Informacje dodatkowe  1.	Umiejętność korzystania literatury naukowej.

2.	Znajomość aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony wód.

3.	Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

4.	Umiejętność samodzielnego opracowywania danych  i wyciągania wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Badanie zmian właściwości fizykochemicznych osadów ściekowych po ich wapnowaniu

  Wersja angielska tytułu pracy  The study of changes of physicochemical properties of sewage sludge after liming

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy będzie określenie wpływu wapnowania osadów ściekowych na ich właściwości fizykochemiczne.

Zakres pracy będzie obejmował:

- pobranie reprezentatywnych próbek osadów ściekowych przed i po wapnowaniu,

- przygotowanie próbek do badań oraz wykonanie analiz fizykochemiczna,

- porównanie wyników badań osadów przed i po wapnowaniu, 

- wyciągnięcie wniosków na temat wpływu wapnowania na zmiany parametrów fizykochemicznych badanych

osadów ściekowych.

  Informacje dodatkowe  1.	Umiejętność korzystania literatury naukowej.

2.	Znajomość aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami.

3.	Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

4.	Umiejętność samodzielnego opracowywania danych  i wyciągania wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Guziałowska-Tic Joanna

  Tytuł pracy  Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów przemysłu chemicznego na wybranym przykładzie

  Wersja angielska tytułu pracy  Characteristic and management of waste from chemical industry on example

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  W pierwszej części pracy należy scharakteryzować przemysł chemiczny w Polsce. Zakres drugiej części

obejmuje scharakteryzowanie odpadów powstających w przemyśle chemicznym, oraz dalsze kierunki ich

zagospodarowania. 

  Informacje dodatkowe  Znajomość prawodawstwa polskiego i UE w zakresie gospodarki odpadami.
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Guziałowska-Tic Joanna

  Tytuł pracy  Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie

opolskim

  Wersja angielska tytułu pracy  Characteristic of municipal and industrial waste water dump sources in Opole Province

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przedstawienie ilości i jakości powstałych ścieków, ilości wytworzonych odpadów oraz

gospodarki osadami ściekowymi na terenie województwa opolskiego. 

  Informacje dodatkowe  Znajomość prawodawstwa polskiego dotyczącego zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Anders Dorota

  Tytuł pracy  Ocena regionalizacji w aspekcie racjonalnej gospodarki odpadami

  Wersja angielska tytułu pracy  Regionalization evaluation in terms of rational waste management

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje analizę regionalnych instalacji gospodarki odpadami, ich zaplecze instalacyjne i

możliwości zagospodarowania odpadów regionu.

Celem pracy jest ocena samej regionalizacji w racjonalnym gospodarowaniu odpadami i faktycznych

możliwości wypełnienia zadań przez regionalne instalacje gospodarki odpadami.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Anders Dorota

  Tytuł pracy  Zalety i wady produkcji stabilizatu

  Wersja angielska tytułu pracy  Advantages and disadvantages of stabilized compost production

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje techniczne uwarunkowania produkcji stabilizatu oraz jego właściwości i możliwości

zagospodarowania.

Celem pracy jest analiza produkcji stabilizatu, uwarunkowań jego parametrów i celowości wytwarzania.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Charakterystyka odpadów przemysłu energetycznego i analiza możliwości ich zagospodarowania.

  Wersja angielska tytułu pracy  Characteristic of power industry waste and possibility analysis of their management

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje opis prawodawstwa unijnego i krajowego dotyczącego odpadów przemysłowych ze

szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego. Na podstawie analizy danych literaturowych i

informacji z zakładów przedstawić  charakterystykę odpadów  w ujęciu ilościowym, jakościowym i pod

względem zagrożenia ekologicznego. Przeprowadzić analizę metod i kierunków zagospodarowania odpadów.

  Informacje dodatkowe  W pracy wykorzystać literaturę w formie wydawnictw książkowych, publikacji ogólnonaukowych i naukowych

oraz Internetu. Wymagane są kontakty z zakładami branży energetycznej i analiza uzyskanych informacji.
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Metody recykling odpadów polimerowych.

  Wersja angielska tytułu pracy  Recycling of polymer waste.

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje opis prawodawstwa unijnego i krajowego dotyczącego odpadów przemysłowych ze

szczególnym uwzględnieniem odpadów z tworzyw sztucznych. Przeprowadzić analizę źródeł powstawania

odpadów i sposobów ich zbierania i segragowania w ujęciu ilościowym i jakościowym. Na przykładzie  danych

z wybranego  zakładu omówić sposób postępowania  z powstającymi odpadami.

  Informacje dodatkowe  W pracy wykorzystać literaturę w formie wydawnictw książkowych, publikacji ogólnonaukowych i naukowych

oraz Internetu. Wymagane są kontakty z zakładami zajmującymi się segregacja i przetwórstwem odpadów

tworzyw sztucznych. 
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