
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

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 energochłonności bębnowych aparatów mieszających REZ.

  2   Badanie mikroklimatu w salach dydaktycznych Wydziału Mechanicznego REZ.

  3   Projekt instalacji c.w.u. w domu jednorodzinnym REZ.

  4   Diagnostyka budynku Wydziału Mechanicznego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej REZ.

  5   Plan gospodarki niskoemisyjnej dla wybranej gminy REZ.

  6   Projektowanie ekonomizerów dla układów odzysku ciepła

  7   Badania płaszczowo-rurowych wymienników ciepła REZ.

  8   Metody wentylacji hal sportowych z przykładem obliczeń REZ.

  9   Elektrownie węglowe o zerowej emisji dwutlenku węgla

  10   Projekt instalacji suszenia słomy na potrzeby produkcji peletu REZ.

  11   Analiza techniczno-ekonomiczna budowy kolektora powietrznego dla wybranego zakładu produkcyjnego REZ.

  12   Analiza pracy komory fluidyzacyjnej technikami stereologicznymi

  13   Zastosowanie laserowego noża świetlnego do badań modelowego wymiennika ciepła

  14   Projekt laboratoryjnego młynka nożowego do rozdrabniania biomasy REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Ulbrich Roman

  Tytuł pracy  Analiza energochłonności bębnowych aparatów mieszających

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of energy consumption in drum mixing apparatus

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Analiza urządzeń do mieszania.

Aparaty bębnowe.

Ocena procesu mieszania.

Badania eksperymentalne procesu mieszania w paracie bębnowym.

Analiza energochłonności.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność prowadzenia badań.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Badanie mikroklimatu w salach dydaktycznych Wydziału Mechanicznego

  Wersja angielska tytułu pracy  The study of microclimate in the halls of the Faculty of Mechanical Engineering

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie pomiarów stężeń CO2, CO, szczelności stolarki otworowej oraz ciągu kominowego w wybranych

salach wykładowych Wydziału Mechanicznego.

Szczegółowa analiza uzyskanych wyników w odniesieniu do wymagań higienicznych. Wskazanie możliwości

poprawy mikroklimatu w badanych pomieszczeniach.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności pomiarowe i analityczne. Dostęp do dokumentów prawnych (rozporządzenia i

normy),dotyczących zagadnień mikroklimatu w pomieszczeniach.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Projekt instalacji c.w.u. w domu jednorodzinnym

  Wersja angielska tytułu pracy  The project hot water system in a detached house

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie projektu instalacji przygotowania i rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej dla budynku

jednorodzinnego.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności projektowania instalacji grzewczych. Dostęp do specjalistycznego oprogramowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Diagnostyka budynku Wydziału Mechanicznego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

  Wersja angielska tytułu pracy  Diagnosis of building of the Faculty of Mechanical Engineering using a thermal imaging camera

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie badań diagnostycznych budynku Wydz. Mech. przy użyciu kamery termowizyjnej.

Lokalizacja mostków termicznych i innych wad technologicznych. Wykonanie analizy termogramów.

Wskazanie możliwości poprawy istniejącego stanu.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności pomiarowe. Znajomość obsługi kamery termowizyjnej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla wybranej gminy

  Wersja angielska tytułu pracy  Low emission economy plan for selected community

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  koncepcyjno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Praca ma na celu opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla wybranej gminy. Plan powinien

uwzględniać inwentaryzację systemu zaopatrzenia w ciepło, poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń

powietrza oraz, inwentaryzację gazów cieplarnianych a także wyznaczenie celów strategicznych i

szczegółowych służących redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych. W tym celu należy m.in. wytypować i

wskazać możliwe działania służące poprawie efektywności energetycznej gospodarki na terenie gminy.

  Informacje dodatkowe  Wybór gminy powinien być uwarunkowany dostępem do niezbędnych danych. Opracowanie Planu powinno

opierać się na dokumentacji konkursowej NFOŚiGW a także zgodnie z poradnikiem ?Jak opracować plan

działań na rzecz zrównoważonej energii?
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Projektowanie ekonomizerów dla układów odzysku ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  Designing economizers for heat recovery systems

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaprojektowanie wymiennika ciepła typu ekonomizer (gaz-gaz lub gaz-ciecz) służącego do

odzysku ciepła ze spalin i innych gazów dla wybranego procesu przemysłowego. Praca obejmuje dobór

cieplny wymiennika, obliczenia hydrauliczne oraz zaprojektowanie odpowiedniej konstrukcji wymiennika.

  Informacje dodatkowe  Wymagana znajomość programu Autodesk Inventor oraz praktyka dyplomowa w firmie GEA Technika

Cieplna.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Badania płaszczowo-rurowych wymienników ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  Research of the shell-and-tube heat exchangers

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Opis budowy i zasady działania płaszczowo-rurowych wymienników ciepła.

Przegląd metod pomiarowych parametrów niezbędnych do oceny pracy płaszczowo-rurowych wymienników

ciepła.

Badania laboratoryjne modelowego wymiennika ciepła.

Analiza uzyskanych wyników.

  Informacje dodatkowe  Część literatury w j. angielskim, konieczność prowadzenie systematycznych badań laboratoryjnych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Metody wentylacji hal sportowych z przykładem obliczeń

  Wersja angielska tytułu pracy  Methods of ventilation sports halls of example calculations

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Przegląd podstawowych metod wentylacji hal sportowych z uwzględnieniem odzysku ciepła.

Projekt instalacji dla takiej hali z odzyskiem ciepła, które będzie wykorzystywane do przygotowania c.w.u.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności projektowe. Dostęp do specjalistycznego oprogramowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Elektrownie węglowe o zerowej emisji dwutlenku węgla

  Wersja angielska tytułu pracy  Coal plants with zero carbon emissions

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

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

szczególnym uwzględnieniem emisji CO2 z sektora energetycznego. Na podstawie analizy danych

literaturowych i przedstawić  emisje CO2 w ujęciu ilościowym i pod względem zagrożenia ekologicznego.

Przeprowadzić analizę metod i sekwestracji CO2.

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

oraz Internetu.
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Projekt instalacji suszenia słomy na potrzeby produkcji peletu

  Wersja angielska tytułu pracy  Straw drying installation project for the production of pellets

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Projekt techniczny instalacji suszenia słomy na potrzeby produkcji peletu.

  Informacje dodatkowe  Znajomości z zakresu procesów suszenia
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Analiza techniczno-ekonomiczna budowy kolektora powietrznego dla wybranego zakładu produkcyjnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Technical and economic analysis of air collector built for the selected plant

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza możliwości zabudowy istniejącej powierzchni dachowej słonecznym kolektorem powietrznym.

Określenie i wyznaczenie dostępnego strumienia energii cieplnej możliwej do pozyskania z słonecznego

kolektora powietrznego.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność wykonywania bilansów energetycznych i ekonomicznych

Strona16/19



 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Masiukiewicz Maciej

  Tytuł pracy  Analiza pracy komory fluidyzacyjnej technikami stereologicznymi

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the fluidized bed chamber operation with stereological techniques

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie analizy technikami stereologicznymi obrazów struktury dwufazowej wytworzonej w modelowej

komorze fluidalnej. Dokonanie oceny przeanalizowanych struktur na podstawie obliczonych parametrów

stereologicznych. Wyciągnięcie wniosków.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność przeprowadzania badań, budowania makr w Excelu oraz obsługi programów do obróbki i analizy

obrazu.
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Masiukiewicz Maciej

  Tytuł pracy  Zastosowanie laserowego noża świetlnego do badań modelowego wymiennika ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  The application of laser light blade to the analysis of heat exchanger model

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zastosowanie laserowego noża świetlnego do oświetlenia elementu wymiennika ciepła ?

kanału, w którym przepływa mieszanina dwufazowa. Sposób oświetlenia ma umożliwić uzyskanie obrazu

przekroju objętości, przez którą przepływa medium dwufazowe. Na uzyskanym obrazie należy uzyskać

największy kontrast między składnikami fazowymi. 

  Informacje dodatkowe  Umiejętność przeprowadzania badań, umiejętności techniczne i konstruktorskie.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Projekt laboratoryjnego młynka nożowego do rozdrabniania biomasy

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of laboratory knife mill for biomass grinding 

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Cel: wykonanie projektu młynka laboratoryjnego. Zadania do wykonania: przegląd dostępnych na rynku

konstrukcji młynków laboratoryjnych do rozdrabniania biomasy, opracowanie koncepcji urządzenia i jego

projektu.

  Informacje dodatkowe  Znajomość oprogramowania SolidWorks.
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