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

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   Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania sprawności pompy aeracyjnej REZ.

  2   Opłacalność zastosowania ogniw PV do 
przygotowania ciepłej wody
 REZ.

  3   Energochłonność produkcji materiałów budowlanych REZ.

  4   Problemy eksploatacyjne farm fotowoltaicznych REZ.

  5   Projekt wymiennika ciepła ożebrowanego

  6   Rozwiązania proekologiczne w technologii spalania paliw dla celów energetycznych.

  7   Planowanie energetyczne na szczeblu gminy

  8   Analiza taryf i cen ciepła w Polsce - stworzenie bazy danych
historycznych

  9   Analiza taryf i cen energii elektrycznej w Polsce - stworzenie bazy
danych historycznych

  10   Koncepcja pomiarów środowiskowych z wykorzystaniem platform wielowirnikowych REZ.

  11   Projekt koncepcyjny domu pasywnego REZ.

  12   Produkcja paliw syntetycznych
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania sprawności pompy aeracyjnej

  Wersja angielska tytułu pracy  The design and execution of the laboratory stand for air-lift pump's efficiency determine

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  1. Przegląd literatury z zakresu przepływów dwufazowych i pomp aeracyjnych

2. Opracowanie metodyki pomiaru parametrów niezbędnych do wyznaczenia sprawności pompy aeracyjnej

2. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego

  Informacje dodatkowe  Znajomość zagadnień metrologii i konstrukcji aparatury przemysłowej, literatura w języku angielskim.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Opłacalność zastosowania ogniw PV do 

przygotowania ciepłej wody

  Wersja angielska tytułu pracy  Profitability of using PV cells to of preparing warm water

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektowanie instalacji, wykorzystującej energię elektryczną z ogniw PV do przygotowania ciepłej wody

użytkowej dla gospodarstwa domowego.

Wykonanie analizy opłacalności takiej instalacji.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności projektowe,  rozumienie prawa budowlanego oraz przepisów normatywnych, znajomość zasad

wykonywania analiz ekonomicznych. Rozeznanie na rynku ogniw PV
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Król Anna

  Tytuł pracy  Energochłonność produkcji materiałów budowlanych

  Wersja angielska tytułu pracy  Energy consumption during the production of building materials

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Opis procesów produkcji materiałów budowlanych.

Nośniki energii.

Zapotrzebowanie energetyczne.

Kierunki zmian w zakresie obniżenia energochłonności procesów wytwarzania materiałów budowlanych.

  Informacje dodatkowe  Internet, pozycje dostępne w Bibliotece Głównej PO i w czytelni Wydziału Mechanicznego
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Problemy eksploatacyjne farm fotowoltaicznych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Skoczylas Dariusz

  Tytuł pracy  Projekt wymiennika ciepła ożebrowanego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Rozwiązania proekologiczne w technologii spalania paliw dla celów energetycznych.

  Wersja angielska tytułu pracy  Pro-ecological solutions in technology of fuel combustion for energy purposes

  Jednostka realizująca 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 sektora energetycznego. Na podstawie analizy danych literaturowych

przedstawić zagrożenie wynikające z emisji CO2. Przeprowadzić analizę możliwych rozwiązań

proekologicznych ograniczających emisje 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 7

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Planowanie energetyczne na szczeblu gminy

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Analiza taryf i cen ciepła w Polsce - stworzenie bazy danych

historycznych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Analiza taryf i cen energii elektrycznej w Polsce - stworzenie bazy

danych historycznych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Koncepcja pomiarów środowiskowych z wykorzystaniem platform wielowirnikowych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Ulbrich Roman

  Tytuł pracy  Projekt koncepcyjny domu pasywnego

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Kotowski Włodzimierz

  Tytuł pracy  Produkcja paliw syntetycznych

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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