
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

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   Transport pneumatyczny w przemyśle spożywczym REZ.

  2   Możliwości programu Quantum GIS do prezentacji i analizy danych meteorologicznych REZ.

  3   Porównanie wodnych instalacji domowych

  4   Zastosowanie drewna w budownictwie i konstrukcjach budowlanych REZ.

  5   Udarność drewna modyfikowanego termicznie REZ.

  6   Materiały spienione w budowie aparatury przemysłowej 

  7   Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej w gm. Biała REZ.

  8   Koncepcja kanalizaji sanitarnej dla wybranej miejscowości w gm. Skoroszyce REZ.

  9   Filtry ciśnieniowe poziome i pionowe - analiza porównawcza
 REZ.

  10   Wpływ ładunku zanieczyszczeń na efektywność oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Gminie Kolonowskie
 REZ.

  11   Zaopatrzenie w wodę gminy Walce	
 REZ.

  12   Ujmowanie i uzdatnianie wody w SUW gminy Ujazd	
 REZ.

  13   Porównanie skali opadu pyłu z koncentracją areozlu atmosferycznego na obszarach wiejskich

  14   Opady atmosferyczne jako naturalny proces oczyszczania atmosfery REZ.

  15   Wykorzystanie analizy termicznej w badaniach paliw na bazie biomasy		 
 REZ.

  16   Solarny system ładowania telefonów komórkowych
 REZ.
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  17   Analiza i ocena stanu wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej w PL i wybranym kraju UE (np.Wlochy).


  18   Optymalizacja przejazdu w ruchu miejskim REZ.

  19   Wpływ organizacji ruchu na efektywność przejazdu. REZ.

  20   Emisja substancji szkodliwych w warunkach dużego natężenia ruchu REZ.

  21   Systemy informacji przestrzennej oraz techniki teledetekcyjne w ocenie środowiska REZ.

  22   Analiza urządzeń do magazynowania ciepła w układach z przemianą fazową oraz projekt instalacji REZ.

  23   Ocena stopnia degradacji peletów w urządzeniu do oceny własności mechanicznych peletów oraz w mieszalniku bębnowym REZ.

  24   Budowa, działanie i projekt węzła cieplnego wymiennikowego REZ.

  25   Projekt instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła dla przykładowego domu jednorodzinnego REZ.

  26   Ochrona środowiska w górnictwie kruszywa REZ.

  27   Charakterystyka odpadów zawierających azbest na terenie miasta Opola REZ.

  28   Potencjał ekologiczny gminy Pietrowice Wielkie REZ.

  29   Porównanie rozwiązań logistycznych selektywnej zbiórki szkła w Polsce i Niemczech REZ.

  30   Ocena organizacji zbiórki i przetwarzania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w województwie opolskim REZ.

  31   Wytwarzanie i zastosowanie paliw alternatywnych z odpadów REZ.

  32   Kierunki zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych REZ.

  33   Metody rafinacji i zagospodarowanie zużytych surowców tłuszczowych REZ.

  34   Badanie kumulacji metali ciężkich przez dżdżownice przetwarzające osady ściekowe REZ.

  35   Ocena przydatności osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Prószkowie do fermentacji metanowej REZ.

  36   Ocena skuteczności działania koagulantów do oczyszczania wody pitnej REZ.

  37   Projekt instalacji opartej na podgrzewaczu c.w.u z pompą ciepła firmy Hewalex dla domu jednorodzinnego REZ.

  38   Projekt laboratoryjnego układu oświetleniowego na podstawie systemu LED
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  39   Projekt stanowiska do badań płaszczowo-rurowych wymienników ciepła

  40   Charakterystyka metod recyklingu zużytych tworzyw sztucznych typu PET

  41   Kryteria doboru ekonomizerów jako urządzeń do odzysku ciepła  REZ.

  42   Projekt przenośnika taśmowego


  43   Izolacje ciepłochronne ? zasady doboru i metody obliczania

  44   Koagulacja i koalescencja zanieczyszczeń

  45   Hydrodynamika transportu szlamów i mułów

  46   Ogrzewanie lodem jako innowacyjne źródło ciepła  REZ.

  47   Tworzywa niekonwencjonalne w budowie aparatury procesowej

  48   Zastosowanie zawiesin lodowych w technice chłodniczej REZ.

  49   Projekt krzyżowego wymiennika ciepła
 REZ.

  50   Projekt płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła
 REZ.

Strona3/55



Strona4/55



Strona5/55



 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Porównanie wodnych instalacji domowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Comparison of household water installations

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  - przegląd sieci wodnych

- przegląd materiałów stosowanych do instalacji

- metody łączenia

- instalacje stalowe

- instalacje miedziane

- instalacje z tworzyw sztucznych 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Zastosowanie drewna w budownictwie i konstrukcjach budowlanych

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of wood in construction and building construction

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z własnościami drewna

- zapoznanie się z rodzajami drewna stosowanymi w budownictwie

- zastosowanie drewna w budownictwie

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Kurek Marta

  Tytuł pracy  Udarność drewna modyfikowanego termicznie

  Wersja angielska tytułu pracy  Impact strength of thermally modified wood

  Jednostka realizujšca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest porównanie udarności drewna przed i po obróbce termicznej.

Zakres pracy:

- charakterystyka drewna

- przeprowadzenie prób udarności próbek wykonanych z drewna 

- analiza i porównanie uzyskanych wyników

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Optymalizacja przejazdu w ruchu miejskim

  Wersja angielska tytułu pracy  Optimizing transit in urban traffic.

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Wykonać pomiary czasu przejazdu i zużycia paliwa pomiędzy dwoma punktami przy wariantowych trasach

przejazdu. Dokonać porównania i wskazać realizację optymalną.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Wpływ organizacji ruchu na efektywność przejazdu.

  Wersja angielska tytułu pracy  The impact of traffic management on the effectiveness of urban traffic.

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Przeanalizować organizację ruchu samochodowego na trasie ?tranzytowej? przez miasto. Wykonać

charakterystykę przejazdu, zmierzyć czasy sygnalizacji świetlnej, dokonać symulacji ruchu pojazdu, liczby

zatrzymań, czasu przejazdu itp. Wykonać przejazdy kontrolne.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Emisja substancji szkodliwych w warunkach dużego natężenia ruchu

  Wersja angielska tytułu pracy  Emissions pollutants in heavy traffic urban

  Jednostka realizujšca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Pomiar emisji substancji szkodliwych w warunkach ruchu pojazdu z niewielką prędkością i częstymi

zatrzymaniami realizowanego na hamowni podwoziowej.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Transport pneumatyczny w przemyśle spożywczym

  Wersja angielska tytułu pracy  Pneumatic conveying in the food industry

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zestawienie informacji na temat transportu pneumatycznego w wybranym przemyśle

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Możliwości programu Quantum GIS do prezentacji i analizy danych meteorologicznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Quantum GIS program's possibilities of using to presentation and analyze meteorological data

  Jednostka realizujšca pracę  KTCIAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie metodyki wprowadzania, wizualizacji i analizy danych meteorologicznych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej w gm. Biała

  Wersja angielska tytułu pracy  Hydraulic analysis of water supply system in Biała community

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury z zakresu systemów zaopatrzenia w wodę. Charakterystyka istniejącego obszaru

zabudowy, analiza rozwoju w świetle miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę gm. Biała. Sporządzenie bilansu zaopatrzenia w

wodę. Obliczenia hydrauliczne systemu w ujęciu wariantowym. Analiza wariantowa rozwiązań, wskazanie

wariantu optymalnego. Podsumowanie i literatura.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Koncepcja kanalizaji sanitarnej dla wybranej miejscowości w gm. Skoroszyce

  Wersja angielska tytułu pracy  The concept of the sanitary sewage system for selected village in Skoroszyce community

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury z zakresu systemów zaopatrzenia w wodę. Charakterystyka istniejącego obszaru

zabudowy, analiza rozwoju w świetle miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka istniejącego systemu zaopatzrenia w wodę gm. Skoroszyce. Sporządzenie bilansu

zaopatrzenia w wodę. Obliczenia hydrauliczne systemu w ujęciu wariantowym. Analiza wariantowa rozwiązań,

wskazanie wariantu optymalnego. Podsumowanie i literatura.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Filtry ciśnieniowe poziome i pionowe - analiza porównawcza

  Wersja angielska tytułu pracy  Pressure filters horizontal and vertical - a comparative analysis

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  zebranie informacji literaturowych, przygotowanie rysunków

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Wpływ ładunku zanieczyszczeń na efektywność oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Gminie

Kolonowskie

  Wersja angielska tytułu pracy  Pollutant load impact on the waste water treatment efficiency as the Kolonowskie Community example

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  opracowanie koncepcji badań, wykonanie analiz fizyko-chemicznych, opracowanie uzyskanych wyników

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Zaopatrzenie w wodę gminy Walce	

  Wersja angielska tytułu pracy  Walce community water supply system

  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 14

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Ujmowanie i uzdatnianie wody w SUW gminy Ujazd	

  Wersja angielska tytułu pracy  Water intake and treatment in water treatment plants in Ujazd community

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  zabranie informacji i danych literaturowych, wykonanie analiz fizyko-chemicznych, opracowanie uzyskanych

wyników

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Porównanie skali opadu pyłu z koncentracją areozlu atmosferycznego na obszarach wiejskich

  Wersja angielska tytułu pracy  Comparison of dust level deposition and particulate matter concentration on rural area

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  zaznajomienie się z problematyką  degradacji powietrza atmosferycznego powodowanej zanieczyszczeniami

stałymi. Wykonanie pomiarów, opracowanie i analiza wyników. Szukanie wzajemnych korelacji	

  Informacje dodatkowe  dostępna jest aparatura pomiarowa i analityczna (okres wykonywania pomiarów; jesień-zima 2012/13),

dotyczy terenów wiejskich
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Opady atmosferyczne jako naturalny proces oczyszczania atmosfery

  Wersja angielska tytułu pracy  Precipitation as a natural scavenging process of the atmosphere

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  praca teoretyczna, wskazana jest umiejętność pozyskiwania informacji/danych z wszelkich

udokumentowanych źródeł

Strona21/55



 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Wykorzystanie analizy termicznej w badaniach paliw na bazie biomasy		 

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of thermal analysis in studies of biomass fuels

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Zadania do wykonania: przygotowanie próbek paliw do badań, wykoananie analiz TG/DTA/DSC i dyskusja

wyników. Cel: ocena procesów spalania wybranych paliw na bazie biomasy, z wykorzystaniem analizy

termicznej.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Solarny system ładowania telefonów komórkowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Solar system to charge a mobile phones

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  zaprojektowanie i wykonanie systemu do ładowania telefonów komórkowych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Boguniewicz-Zabłocka Joanna

  Tytuł pracy  Analiza i ocena stanu wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej w PL i wybranym kraju UE (np.Wlochy).

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis and assessment of the implementation of the Water Framework Directive in the UK and selected EU

countries (eg Italy).

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  zebranie danych literaturowych, próba oceny systemu wdrożenia, porównanie rozwiązań

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Systemy informacji przestrzennej oraz techniki teledetekcyjne w ocenie środowiska

  Wersja angielska tytułu pracy  Geographic information systems and remote sensing techniques in the assessment of environment

  Jednostka realizujšca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zapoznanie się z systemami teledetekcji oraz GIS. Opracowanie map tematycznych związanych z oceną

środowiska

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Dyga Roman

  Tytuł pracy  Materiały spienione w budowie aparatury przemysłowej 

  Wersja angielska tytułu pracy  Foam materials in the construction of industrial equipment

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest wskazanie efektów zastosowania materiałów spienionych w budowie aparatów

przemysłowych. Praca swoim zakresem obejmuje: charakterystykę materiałów spienionych ze szczególnym

uwzględnieniem pian metalowych oraz ceramicznych; opis procesów technologicznych realizowanych w

aparatach wypełnionych tego rodzaju materiałami; przegląd konstrukcji aparatury przemysłowej z

wypełnieniem komórkowym. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Kryteria doboru ekonomizerów jako urządzeń do odzysku ciepła  

  Wersja angielska tytułu pracy  The criteria of selection for economizers as heat recovery devices

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje przegląd literatury o aktualny stan wiedzy 

wynikający z zakresu pracy.

Celem głównym pracy jest wykonanie przykładu obliczeniowego dla wybranego obiektu.

  Informacje dodatkowe  Wykorzystanie literatury technicznej przedmiotu(polsko-angielskiej).

Znajomość arkusza obliczeniowego Excel
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Projekt przenośnika taśmowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of conveyor belt

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka przenośników. Wykonanie obliczeń projektowych przenośnika taśmowego.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu transportowania materiałów, foldery producentów, zainteresowanie zagadnieniami

techniczno-konstrukcyjnymi aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Izolacje ciepłochronne ? zasady doboru i metody obliczania

  Wersja angielska tytułu pracy  Heat insulations ? principle of selection and methods of establishing required thickness

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opisanie właściwości i zasad doboru izolacji ciepłochronnych stosowanych dla aparatury

przemysłowej oraz przedstawienie metod obliczania ich wymaganej grubości. Praca swoim zakresem

obejmować będzie część przeglądową odnośnie opisu istniejącego stanu wiedzy oraz część praktyczną

dotyczącą doboru i obliczenia izolacji cieplnej dla wybranego aparatu procesowego.

  Informacje dodatkowe  Brak specjalnych wymagań
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Koagulacja i koalescencja zanieczyszczeń

  Wersja angielska tytułu pracy  Coagulation and coalescence of pollutions

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Opis mechanizmu koagulacji i koalescenicji oraz możliwości wykorzystania tych procesów w aparaturze do

ochrony środowiska.

  Informacje dodatkowe  Podstawowa literatura z zakresu inżynierii i aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Hydrodynamika transportu szlamów i mułów

  Wersja angielska tytułu pracy  Hydrodynamics of sludge and slurries transport

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  ? charakterystyka reologiczna szlamów i mułów jako zawiesin wysokoskoncentrowanych,

? ocena warunków ruchu szlamów i mułów,

? warunki hydrodynamiczne transportu szlamów i mułów,

? aplikacje techniczne, wnioski.

  Informacje dodatkowe  ? literatura tematyczna polsko i anglojęzyczna

? podręczniki i czasopisma
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Ogrzewanie lodem jako innowacyjne źródło ciepła  

  Wersja angielska tytułu pracy  The ice heating as an innovative heat source

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje przegląd literatury o aktualny stan wiedzy 

wynikający z zakresu pracy.

Celem głównym pracy jest wykonanie przykładu obliczeniowego dla wybranego obiektu.

  Informacje dodatkowe  Wykorzystanie literatury technicznej przedmiotu(polsko-angielskiej).

Znajomość arkusza obliczeniowego Excel
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 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Tworzywa niekonwencjonalne w budowie aparatury procesowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Unconventional materials in construction of process apparatus

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opis zastosowania różnych tworzyw niekonwencjonalnych takich jak szkło, tworzywa

węglikowe, pianki, polimery, w budowie aparatury procesowej. Zakres pracy obejmuje opis takich materiałów

pod katem ich własności, zastosowania, wad i zalet.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Zastosowanie zawiesin lodowych w technice chłodniczej

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of ice suspensions in cooling technique

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury dotyczącej zawiesin lodowych w zakresie:

- wytwarzania zawiesin lodowych,

- zastosowania zawiesin lodowych,

- zjawisk przepływowych (opory przepływu),

- wnikania ciepła.

Porównanie efektów zastosowania zawiesiny lodowej w wybranej instalacji chłodniczej, w porównaniu z

tradycyjnymi czynnikami chłodniczymi.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Projekt krzyżowego wymiennika ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of cross flow heat exchanger

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest  omówienie wymienników ciepła o przepływie krzyżowym oraz mieszanym. W pracy

zostanie wykonany projekt wymiennika płaszczowo ? rurowego krzyżowego(rekuperatora).

  Informacje dodatkowe  Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki, WNT, 1986.

Kostowski E.: Przepływ ciepła, WNT, 2006.

Znajomość zagadnień z przepływu ciepła
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 KARTA OPISU PRACY nr 31

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Projekt płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of shell and tube heat exchanger

  Jednostka realizujšca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest  omówienie wymienników ciepła  płaszczowo - rurowych. W pracy zostanie wykonany

projekt wymiennika ciepła płaszczowo ? rurowego przeciwprądowego. W pracy zostanie dodatkowo dokonana

analiza przepływu strugi w przestrzeni międzyrurowej.

  Informacje dodatkowe  Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki, WNT, 1986.

Kostowski E.: Przepływ ciepła, WNT, 2006.

Znajomość zagadnień z przepływu ciepła
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 KARTA OPISU PRACY nr 32

  Promotor pracy  Ulbrich Roman

  Tytuł pracy  Analiza urządzeń do magazynowania ciepła w układach z przemianą fazową oraz projekt instalacji

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of heat storage with phase change and design Project

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza literaturowa rozwiązań magazynów ciepła współpracujących z OZE.

Analiza pracy układów magazynujących ciepłą z przemianą fazową.

Projekt instalacji magazyny ciepła z przemianą fazową.

  Informacje dodatkowe  Dobra znajomość języka angielskiego
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 KARTA OPISU PRACY nr 33

  Promotor pracy  Ulbrich Roman

  Tytuł pracy  Ocena stopnia degradacji peletów w urządzeniu do oceny własności mechanicznych peletów oraz w

mieszalniku bębnowym

  Wersja angielska tytułu pracy  Measurements of mechanical degradation of pellets in testing apparatus  and comparison with drum mixer 

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie badań odporności mechanicznej peletów w aparacie testowym

Opanowanie metodyki badań wizualizacyjnych. Badania procesu mieszania peletów w aparacie bębnowym z

wykorzystaniem metod wizualizacji. Opracowanie wyników badań.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność prowadzenia badań
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 KARTA OPISU PRACY nr 34

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Budowa, działanie i projekt węzła cieplnego wymiennikowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Construction, operation and project of a heat substation with heat exchanger

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka i przegląd budowy stosowanych w ciepłownictwie węzłów cieplnych. Omówienie sposobu ich

działania, sterowania i kontroli za pomocą układów automatyki. Wykonanie projektu przykładowego węzła

cieplnego

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu energii ciepłownictwa i sterowania pracą węzłów cieplnych, umiejętność bilansowania

energii, umiejętność doboru wymienników ciepła i pomp, znajomość narzędzia Excel, wskazana znajomość

języka angielskiego lub niemieckiego
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 KARTA OPISU PRACY nr 35

  Promotor pracy  Masiukiewicz Maciej

  Tytuł pracy  Projekt instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła dla przykładowego domu jednorodzinnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Ventilation system design with heat recovery for an example single family house

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Określenia wymaganych parametrów dla powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Wykonanie projektu

instalacji wraz z doborem urządzeń.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności projektowe, posługiwanie się oprogramowaniem w środowisku CAD, dostęp do

specjalistycznego oprogramowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 36

  Promotor pracy  Guziałowska-Tic Joanna

  Tytuł pracy  Ochrona środowiska w górnictwie kruszywa

  Wersja angielska tytułu pracy  Environmental protection in the aggregate mining 

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Omówienie takich zagadnień jak:

rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych,

ograniczanie emisji hałasu do wielkości normatywnych, 

ochrona wód naturalnych, 

ochrona terenów zalewowych,

ograniczanie emisji pyłowej,

ochrona powietrza,

ochrona zasobów naturalnych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 37

  Promotor pracy  Guziałowska-Tic Joanna

  Tytuł pracy  Charakterystyka odpadów zawierających azbest na terenie miasta Opola

  Wersja angielska tytułu pracy  Characteristics of asbestos-containing waste in the city of Opole

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest charakterystyka odpadów zawierających azbest na terenie miasta Opola. Zakres pracy

obejmuje między innymi:

stan ilościowy azbestu w mieście Opole,

etapy usuwania azbestu,

koszty usuwania azbestu.

  Informacje dodatkowe  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 ? 2032.

Ustawa z dnia 19.06.1997 rok o zakazie stosowania wyrobów azbestowych. Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20 z

późniejszymi zmianami.
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 KARTA OPISU PRACY nr 38

  Promotor pracy  Guziałowska-Tic Joanna

  Tytuł pracy  Potencjał ekologiczny gminy Pietrowice Wielkie

  Wersja angielska tytułu pracy  Ecological potential of Pietrowice Wielkie

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przedstawienie stanu i potencjału ekologicznego gminy Pietrowice Wielkie. Zakres pracy

obejmuje ocenę stanu ekologicznego gminy w oparciu o analizę wskaźników stanu środowiska naturalnego i

działań podejmowanych na rzecz jego ochrony.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 39

  Promotor pracy  Anders Dorota

  Tytuł pracy  Porównanie rozwiązań logistycznych selektywnej zbiórki szkła w Polsce i Niemczech

  Wersja angielska tytułu pracy  Logistic solutions of glass selectiv collection in Poland and Germany

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest analiza rozwiązań logistycznych warunkujących selektywną zbiórkę szkła oraz wskazanie

metod umożliwiających zwiększenie efektywności tej zbiórki.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 40

  Promotor pracy  Anders Dorota

  Tytuł pracy  Ocena organizacji zbiórki i przetwarzania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w województwie

opolskim

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of electrical and electronic equipment waste collection and processing in the Opole province

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest analiza zbiórki i przetwarzania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w

województwie opolskim oraz koncepcja stworzenia nowego systemu zagospodarowania odpadów SEIE

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 41

  Promotor pracy  Anders Dorota

  Tytuł pracy  Wytwarzanie i zastosowanie paliw alternatywnych z odpadów

  Wersja angielska tytułu pracy  Manufacturing and usage alternativ fuel made of waste

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest analiza możliwości wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych w

istniejących uwarunkowania organizacyjnych gospodarowania odpadami oraz ocena możliwości

wykorzystania paliw alternatywnych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 42

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Kierunki zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Development directions of plastic waste

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Zakres pracy obejmuje analizę aktów prawnych w spawie zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w

Unii Europejskiej i w Polsce, zebranie i analizę literatury fachowej na temat kierunków zagospodarowania

odpadów tworzyw sztucznych oraz badania laboratoryjne nad recyklingiem chemicznym tworzyw.

Celem do osiągnięcia jest opracowanie koncepcji recyklingu tworzyw sztucznych.

  Informacje dodatkowe  Literatura branżowa  naukowa, ustawa o odpadach. Wymagana umiejętność korzystania z informacji

literaturowych i analizy literatury, Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.
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 KARTA OPISU PRACY nr 43

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Metody rafinacji i zagospodarowanie zużytych surowców tłuszczowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Methods of refining and development of fatty raw.

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Analiza aktów prawnych i literatury branżowej oraz naukowej w zakresie gospodarki odpadami

przemysłowymi, przeprowadzenie badań nad oczyszczaniem odpadowych tłuszczów technicznych, w tym 

zużytych tłuszczów posmażalniczych oraz badania nad zastosowaniem oczyszczonych tłuszczów do

wytwarzania biodiesla.

  Informacje dodatkowe  Akty prawne dotyczące postępowania z odpadami przemysłowymi. Literatura fachowa na temat rafinacji

surowców tłuszczowych i kierunków zastosowania przemysłowego rafinowanych tłuszczów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 44

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Badanie kumulacji metali ciężkich przez dżdżownice przetwarzające osady ściekowe

  Wersja angielska tytułu pracy  The study of heavy metal accumulation by earthworms treating sewage sludge

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Wybór oczyszczalni ścieków przetwarzającej osady ściekowe w wermikulturze,

Pobranie dżdżownic (Eisenia fetida) oraz osadów ściekowych do badań, 

Pobranie dżdżownic glebowych do badań porównawczych oraz podłoża (gleby/kompostu),

Przygotowanie materiału do badań,

Przeprowadzenie analizy kumulacji metali ciężkich,

Ocena uzyskanych wyników,

Wyciagnięcie wniosków.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność korzystania literatury naukowej i branżowej,

Znajomość aktów prawnych w zakresie gospodarki osadami sciekowymi,

Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym,

Umiejętność samodzielnego opracowywania danych i wyciągania wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 45

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Ocena przydatności osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Prószkowie do fermentacji metanowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of the usefulness of sewage sludge from wastewater treatment plants in Prószków to methane

fermentation

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury w zakresie biogazowni, wykorzystania osadów ściekowych do fermentacji metanowej.

Pobranie próbek osadów do badań.

Wykonanie analiz fizyko-chemicznych określających podatność osadów na fermentację.

Zbadanie zawartości inhibitorów procesu: metale ciężkie, inne zanieczyszczenia.

Analiza uzyskanych wyników.

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.

Strona50/55



 KARTA OPISU PRACY nr 46

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Ocena skuteczności działania koagulantów do oczyszczania wody pitnej

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of coagulants effectiveness for drinking water treatment

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd rodzajów koagulantów dostępnych na rynku krajowym.

Wybór koagulantów do badań.

Wybór obiektu do badań.

Wykonanie badania skuteczności koagulacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonanie analiz chemicznych wody przed i po koagulacji w celu oceny skuteczności działania koagulantów.

Ocena skuteczności działania wybranych koagulantów do oczyszczania wody pitnej.

  Informacje dodatkowe  Umiejętność korzystania literatury naukowej i branżowej.

Znajomość aktów prawnych w zakresie oczyszczania wody.

Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.

Umiejętność samodzielnego opracowywania danych  i wyciągania wniosków.
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 KARTA OPISU PRACY nr 47

  Promotor pracy  Masiukiewicz Maciej

  Tytuł pracy  Projekt instalacji opartej na podgrzewaczu c.w.u z pompą ciepła firmy Hewalex dla domu jednorodzinnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Hot water installation design with a Hewalex heat pump for a single family house

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie projektu instalacji opartej na podgrzewaczu c.w.u z pompą ciepła firmy Hewalex

  Informacje dodatkowe  Umiejętności projektowe, posługiwanie się oprogramowaniem w środowisku CAD
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 KARTA OPISU PRACY nr 48

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Projekt laboratoryjnego układu oświetleniowego na podstawie systemu LED

  Wersja angielska tytułu pracy  Laboratory lighting setup design based on LED system

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowo-konstrukcyjna

  Zadania do zrealizowania  Projekt i budowa laboratoryjnego układu oświetlenia kanałów przepływowych, opartego na elementach LED.

  Informacje dodatkowe  Umiejętności konstruktorskie.
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 KARTA OPISU PRACY nr 49

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Projekt stanowiska do badań płaszczowo-rurowych wymienników ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of the laboratory stand for research of the shell-and-tube heat exchangers

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

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

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

ciepła.

Projekt stanowiska laboratoryjnego.

Opracowanie metodyki wykonywania pomiarów.

  Informacje dodatkowe  Część literatury w j. angielskim, znajomość zasad projektowania i rysunku technicznego wykonawczego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 50

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Charakterystyka metod recyklingu zużytych tworzyw sztucznych typu PET

  Wersja angielska tytułu pracy  Characteristics of plastic waste recycling methods type of PET

  Jednostka realizujšca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

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

przemysłowych. Na podstawie analizy danych literaturowych przedstawić  charakterystykę  metod recyklingu

odpadów tworzyw sztucznych. Przeprowadzić analizę metod recyklingu. Na przykładzie tworzyw typu PET

scharakteryzować przykład recyklingu odpadów przemysłowych.

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

oraz Internetu.
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