
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Pracownicy jednostki: Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej w roku akademickim 2009/2010 realizują następujące prace dyplomowe.

Na kierunku MiBM_Is_S - Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 2)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Konstrukcje głowic przepływomierzy z czujnikami uśredniającymi ciśnienie

dynamiczne / The heads of the flowmeters with the averaging sensors of
the dynamic pressure costructions

dr hab. inż. Pospolita Janusz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

GRYGOROWICZ
GRZEGORZ / 

2 Projekt i budowa stanowiska do badania przepływu dwufazowego przez
rotametr / The project and the construction of set to research of two-phase
flow through rotameter

dr inż. Wydrych Jacek dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

KOBYŁKIEWICZ BARTOSZ / 

Na kierunku MiBM_Is_NS - Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 1)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Program do obliczania jednostopniowej pompy wirowej odśrodkowej /

Program for calculation the onestage centrifugal pump
dr inż. Knapik Andrzej dr hab. inż.  Pospolita Janusz MARZEC MICHAŁ / 

Na kierunku TRiL_Is_S - Technika Rolnicza i Leśna stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 1)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Wykorzystanie technologii GIS do tworzenia tematycznych map z zakresu

leśnictwa / Application of the GIS technology for creating thematic maps
from the range of forestry

dr inż. Wydrych Jacek dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

FIGURNIAK KRZYSZTOF / 

Na kierunku TRiL_Is_NS - Technika Rolnicza i Leśna niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 1)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Wykorzystanie technologii GIS do tworzenia tematycznych map z zakresu

leśnictwa / Application of the GIS technology for creating thematic maps in
the range of forestry

dr inż. Wydrych Jacek dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

CZAJA MARIUSZ / 
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Na kierunku IS_Is_S - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 21)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w UE / The production of

energy from renewable sources in the EU
dr inż. Borsuk Grzegorz dr hab. inż.  Pospolita Janusz GRZESIK MAGDALENA / 

2 Koncepcja gospodarki odpadami w wybranym zakładzie przemysłowym /
Conception on waste management in selected industrial plant

dr inż. Borsuk Grzegorz dr hab. inż.  Bartnik Ryszard KRĘPA MARCIN / 

3 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do budowy systemu
grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego / The use of renewable
sources of energy for the building ventilation system for heating single
house

dr inż. Borsuk Grzegorz dr hab. inż.  Pospolita Janusz SKOCZKOWSKA KAROLINA
/ 

4 Modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych w Polsce / The
modernization of defences in Poland

dr inż. Borsuk Grzegorz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

GŁODEK BARTŁOMIEJ / 

5 Projekt oczyszczalni ścieków ze zlożem tarczowym dla pensjonatu (ok. 30
osób) / Design of the rotating disc wastewater treatment unit for 30 persons
lodging-house

dr inż. Knapik Andrzej dr hab. inż.  Pospolita Janusz PIECHOWSKI PAWEŁ / 

6 Baza danych urządzeń do aeracji / Data base of the aeration units dr inż. Knapik Andrzej dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

JANIEC JACEK / 

7 Akumulacja energii cieplnej w wodzie, przykłady rozwiązań technicznych /
Storage of energy in water, examples of the technical solutions

dr hab. inż. Pospolita Janusz dr inż.  Wydrych Jacek WASYLÓW PAWEŁ / 

8 Metody pomiarów strumieni spalin / The methods of mesurement of the
combustion gas streams

dr hab. inż. Pospolita Janusz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

TOMECZEK MARCIN / 

9 Tłocznie w systemach kanalizacyjnych, zasady projektowania i
oddziaływanie na środowisko / Press stations within the sewage systems,
principles of designing and their influence on the environment

dr inż. Rak Adam dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

JANIEC KATARZYNA / 

10 Projekt kanalizacji deszczowej wybranego odcinka drogi wraz
urządzeniami do separacji zanieczyszczeń ropopochodnych / Design of the
rain sewage system at the selected road section along with equipment
used for separating of the oil derivative products

dr inż. Rak Adam dr hab. inż.  Pospolita Janusz MARCISZ EWA / 

11 Opracowanie ekofizjograficzne sołectwa Walce / Ecofisiographical study of
village Walce

dr inż. Wydrych Jacek dr hab. inż.  Pospolita Janusz KOZŁO PIOTR / 

12 Analiza numeryczna ruchu powietrza i rozkładu temperatury w
pomieszczeniu z serwerem / Numerical analysis of the air movement and
the temperature distribution in the server compartment

dr inż. Nowosielski Grzegorz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

BRZEZIŃSKI PIOTR / 
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13 Analiza numeryczna przepływu powietrza w kanałach urządzeń
klimatyzacyjnych. / The numerical analysis of the air flow through the
channels of the air conditioning devices

dr inż. Nowosielski Grzegorz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

ZGOLAK PIOTR / 

14 Badania numeryczne dystrybucji gorącego powietrza w domku
jednorodzinnym. / The numerical investigations of the hot air distribution in
the individual house

dr inż. Nowosielski Grzegorz dr hab. inż.  Pospolita Janusz KONDRACKI ADAM / 

15 Koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej dla miejscowości Pietna /
The idea of the wastewater management solution for Pietna community

dr inż. Junga Robert dr hab. inż.  Pospolita Janusz PRESIA ALEKSANDRA /
SALAMON KINGA

16 Emisja produktow spalania do otoczenia w Elektrowni Opole. / Emission
products of combustion to environmental in Power Plant Opole

dr hab. inż. Bartnik Ryszard dr inż.  Junga Robert SIERĘGA KAROLINA / 

17 Emisja CO2 a efekt cieplarniany. Aktualny stan wiedzy. / Greenhouse
effect

dr hab. inż. Bartnik Ryszard dr inż.  Junga Robert WOJNO ANETA / 

18 Koncepcja kanalizacji sanitarnej we wsi Bierzów gmina Kobyla Góra / The
idea of the sanitary sewage system for the Bierzów village in the Kobyla
Góra community

dr inż. Rak Adam dr hab. inż.  Pospolita Janusz PISZCZAŁKA KONRAD / 

19 Projekt silnika Stirlinga / The design of the Stirling engine dr inż. Nowosielski Grzegorz dr hab. inż.  Pospolita Janusz BUJOK MAREK / 
20 Optymalizacja kształtu kolan w rurociągu o przekroju prostokątnym / The

optimization of the turn shape in the rectangular pipeline
dr inż. Nowosielski Grzegorz dr hab. inż.  Dobrowolski

Bolesław
BUCHWALD PAWEŁ / 

Na kierunku IS_Is_NS - Inżynieria Środowiska niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 6)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Inwazyjne i bezinwazyjne metody pomiaru przepływów dwufazowych /

Intrusiv and non-intrusiv measurements method of multiphase flow
dr inż. Rząsa Mariusz dr hab. inż.  Dobrowolski

Bolesław
KOWALCZYK PATRYCJA / 

2 Ochrona środowiska w Uni Europejskiej / Environmental Protection in
European Union

dr inż. Borsuk Grzegorz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

GAWŁOWSKI JACEK / 

3 Oczyszczanie ścieków na zlożu fluidalnym / Wastewater treatment in the
fluidized bed reactor

dr inż. Knapik Andrzej dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

KUPKA PIOTR / 

4 Bilans powietrza w obrębie kotła energetycznego / The air balance of the
power boiler

dr hab. inż. Pospolita Janusz dr hab. inż.  Bartnik Ryszard WANAT WIOLETA / 

5 Koncepcja kanalizacji wybranych miejscowości w obrębie zbiornika
Włodzienin / The idea of the sewage system in the selected spots around
the Wlodzienin reservoir

dr inż. Rak Adam dr hab. inż.  Pospolita Janusz RUBCZYŃSKI MARIUSZ / 
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6 Zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków poprzez dobór optymalnej
dawki reagentów w biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków / The
increase of the effectiveness of the sewage treatment through the selection
of the optimal dose of the reacting substance in the biochemical
wastewater treatment plant

dr inż. Kłosok-Bazan Iwona dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

BARTOSZEWICZ EWELINA / 

Na kierunku IS_mgr_S_OP - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 jednolite magisterskie  OP (przydzielono dyplomów: 13)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Systemy odsiarczania spalin / Gas desulphurisation systems dr inż. Płaczek Małgorzata dr hab. inż.  Pospolita Janusz ZIĘCINA KRZYSZTOF / 
2 Opad pyłu w Opolu / Ash deposition in Opole town. dr inż. Olszowski Tomasz dr hab. inż.  Dobrowolski

Bolesław
ANKLEWICZ ANNA / 

3 Opad pyłu w mieście i na wsi - porównanie / Ash deposition in the town and
in the village - comparison

dr inż. Olszowski Tomasz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

MARKIEWICZ ANNA / 

4 Źródła, rodzaje i ilości zanieczyszczeń powietrza na wsi / Sources, types
and quantities of air pollutions in the village

dr inż. Olszowski Tomasz dr hab. inż.  Pospolita Janusz TOMASZEWSKA BARBARA /

5 Transport pneumatyczny w przemyśle cementowym / Pneumatic transport
in the cement industry

dr inż. Borsuk Grzegorz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

CECELSKI SŁAWOMIR / 

6 Pomiary i diagnostyka kotłów energetycznych z punktu widzenia emisji
zanieczyszczeń / The mesurement and diagnostics of the power boilers
from the pollutants emission point of view

dr hab. inż. Dobrowolski
Bolesław

dr hab. inż.  Pospolita Janusz RESIAK KRZYSZTOF / 

7 Możliwości wykorzystania porywów wiatru jako źródła energii / The
possibilities of utilisation of the wind blasts as the energy source

dr hab. inż. Dobrowolski
Bolesław

dr inż.  Wydrych Jacek KRÓLEWSKI PIOTR / 

8 Metody projektowania odpylaczy cyklonowych / The methods of designing
the cyclone dust separators

dr hab. inż. Dobrowolski
Bolesław

dr inż.  Wydrych Jacek CHARĘZA ŁUKASZ / 

9 Badanie stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych / The
investigations of the carbon dioxide concentration in the closed space

dr inż. Junga Robert dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

KOWALSKA KATARZYNA /
DZIEDZIC ALEKSANDRA

10 Wykorzystanie programu CALINE4 do modelowania rozprzestrzenia
zanieczyszczeń z procesów komunikacji / The utilization of the CALINE4
program to model the pollutants spread from the trafic processes

dr inż. Junga Robert dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

ŁATA WOJCIECH / 

11 Emisja dwutlenku wegla CO2 w Elektrowni Opole. / Emission of carbon
dioxide in Power Plant Opole

dr hab. inż. Bartnik Ryszard dr inż.  Junga Robert JAKUBINIEC KATARZYNA / 

12 Sposoby magazynowania dwutlenku wegla CO2. / Carbon Dioxide Storage
methods

dr hab. inż. Bartnik Ryszard dr inż.  Junga Robert BIGOS PIOTR / 
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Na kierunku IS_mgr_S_GWS - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 jednolite magisterskie GWS (przydzielono dyplomów: 16)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Ocena wpływu na środowisko elektrowni wodnej na przykładzie MEW na

Jeziorze Turawskim / Assessement of environmental impact by water
power station in Turawa Lake

dr inż. Olszowski Tomasz dr hab. inż.  Bartnik Ryszard BILIŃSKA JUSTYNA / 

2 Wzorcowanie sond spiętrzających przepływ / Calibrating of averaging Pitot
probes

dr inż. Kabaciński Mirosław dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

MICHALIK DAMIAN / 

3 Numeryczne i eksperymentalne badania przepływomierzy zwężkowych /
Numerical and experimental research of differential pressure flowmeters

dr inż. Kabaciński Mirosław dr hab. inż.  Pospolita Janusz FILIPOWSKI MATEUSZ / 

4 Wpływ profilu prędkości na dokładność pomiaru przepływomierzami
zwężkowymi / Velocity profile influence on accuracy of flux measurement
by means of orrifice flowmeters

dr inż. Kabaciński Mirosław dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

TALAGA JUSTYNA / 

5 Działanie elektrowni wodnych i ich wpływ na środowisko / Action
hydropower and its inpacts on the environment

dr inż. Borsuk Grzegorz dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

CZEKATOWSKI KAMIL / 

6 Wykorzystanie metanolu w procesie denitryfikacji / Methyl alcohol utilization
in the denitrification proces

dr inż. Knapik Andrzej dr hab. inż.  Pospolita Janusz BZYMEK ŁUKASZ / 

7 Jakość wód geotermalnych w ujęciu w Wołczynie / Geothermal water
quality in Wołczyn sourse.

dr inż. Kłosok-Bazan Iwona dr hab. inż.  Pospolita Janusz KOWALSKI MICHAŁ / 

8 Wpływ agresywności wody na jej wtórne zanieczyszczenie /
Aggressiveness influence on water repollution.

dr inż. Kłosok-Bazan Iwona dr hab. inż.  Pospolita Janusz MAJZEL PATRYCJA / 

9 Gospodarka wodno-ściekowa w wybranym zakładzie przemysłowym /
Water and wastewater management in selected enterprise

dr inż. Kłosok-Bazan Iwona dr hab. inż.  Pospolita Janusz KOLONKO PAWEŁ / 

10 Jakość wód opadowych i roztopowych z terenu wybranego parkingu / Thaw
and  precipitation water quality from selected car park.

dr inż. Kłosok-Bazan Iwona dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

GRISZCZENKO ŻANNA / 

11 Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle spożywczym / Water and
wastewater management in the food industry

dr hab. inż. Dobrowolski
Bolesław

dr inż.  Wydrych Jacek JĘDRUSZ AGATA / 

12 Ocena stanu gospodarki wodno-ściekowej w wybranym mieście, gminie lub
zakładzie przemysłowym / The assessment of the water and wastewater
management state in the selected city, community or enterprise

dr inż. Spyra Andrzej dr hab. inż.  Pospolita Janusz ANDRES AGNIESZKA / 

13 Analiza problemów techniczno-eksploatacyjnych wybranej oczyszczalni
ścieków. / The analysis of the technical and exploitation problems in the
selected wastewater treatment plant

dr inż. Spyra Andrzej dr hab. inż.  Pospolita Janusz LEWANDOWSKA
ALEKSANDRA / 
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14 Metody, urzadzenia i środki ochrony przed powodzią i jej skutkami. /
Methods, devices and protection possibilities against the flood and its
effects

dr inż. Spyra Andrzej dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

KOWALSKA KATARZYNA / 

15 Przegląd i charakterystyka sposobów uzdatniania wody / Review and
characteristics of the water conditioning methods

dr inż. Spyra Andrzej dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

CHABŁO ALICJA / 

16 Zasoby i jakość wód geotermalnych w powiecie kluczborskim / Geothermal
water resourses and quality in Kluczbork county

dr inż. Kłosok-Bazan Iwona dr hab. inż.  Pospolita Janusz KUBACKI DAWID / 

Na kierunku IS_IIs_NS_GSO - Inżynieria Środowiska niestacjonarne
 drugiego stopnia GSO (przydzielono dyplomów: 15)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Wizualizacja przepływu w kolumnie aeracyjnej / Visualization of flow regime

in bubble column
dr inż. Rząsa Mariusz dr hab. inż.  Dobrowolski

Bolesław
FALIS KAMILA / 

2 Aspekty techniczne i technologiczne realizacji renowacji sieci
kanalizacyjnej metodą bezwykopową / Both technical and technological
aspects of the execution of the sewage system rennovation process with
use of non-excavation method.

dr inż. Rak Adam dr hab. inż.  Pospolita Janusz GABRIEL MIROSŁAW / 

3 Analiza oddziaływania na środowisko wybranego systemu kanalizacji
sanitarnej na etapie budowy i eksploatacji, / Analysis of the influence of the
chosen sanitary sewage system on the environment at the construction and
operating stage.

dr inż. Rak Adam dr hab. inż.  Pospolita Janusz GÓRSKI ROLAND / 

4 Gospodarka wodno-ściekowa w Elektrowni Opole. / Waste-water disposal
in Power Plant Opole

dr hab. inż. Bartnik Ryszard dr inż.  Knapik Andrzej PORDZIK DAMIAN / 

5 Zagospodarowanie odpadów z instalacji mokrego odsiarczania spalin /
Waste management from the wet sulfur removal from the combustion
gases

dr hab. inż. Pospolita Janusz dr inż.  Wydrych Jacek OLKISZ ADAM / 

6 Zastosowanie technik GIS do opracowywania ocen oddziaływania na
środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami / Application of the
GIS technology for creating influence on the environment study of waste
menagement objects

dr inż. Wydrych Jacek dr hab. inż.  Bartnik Ryszard MUCHA MATEUSZ / 

7 Bezpieczne środowiskowo gospodarowanie nawozami naturalnymi /
Environmentaly safe management of the manure

dr Kuczuk Anna dr hab. inż.  Pospolita Janusz WACŁW STEFAN / 
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8 Organizacja i zarządzanie robotami instalacyjnymi  w oparciu Warunki
Kontraktowe FIDIC na przykładzie projektu "Poprawa jakości wody w
Opolu" / Organisation and management of the works carried out on the
basis of FIDIC conditions-"Water Quality Improvement ib Opole" as an
example

dr inż. Rak Adam dr hab. inż.  Pospolita Janusz BURZYKOWSKI RAFAŁ / 

9 Ocena możliwości suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem
ogrzewania podłoża / Assessment of capability to sewage sludge drying
with using method heating up base

dr Anders Dorota dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

FELSKA HELENA / 

10 Odpady w gospodarstwie rolnym / Wastes in agriculture dr Kuczuk Anna dr hab. inż.  Bartnik Ryszard REK ŻANETA / 
11 Czystość i porządek w gospodarstwie rolnym / Cleannsess and kelter in

farm
dr Kuczuk Anna dr hab. inż.  Bartnik Ryszard LETKA ILONA / 

12 Możliwości technologiczne wykorzystania odpadów do produkcji energii
cieplnej i elektrycznej / Technological possibilities of the waste utilization for
the heat and electric energy production

dr hab. inż. Dobrowolski
Bolesław

dr inż.  Wydrych Jacek WALENTYN ŁUKASZ / 

13 Gospodarka odpadami w OGP Gaz - System Oddział we Wrocławiu /
Wastes managment in the OGP Gaz - System, Wroclaw Division

dr Anders Dorota dr hab. inż.  Dobrowolski
Bolesław

TUROWSKI ARTUR / 

14 Wykorzystanie osadu czynnego w produkcji rolnej / Actvated sludge
utilization in the agricultural production

dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Pospolita Janusz PISKOŃ GRZEGORZ / 

15 Gospodarowanie odpadami w przemyśle zbożowo-młynarskim / Waste
managment in the rye and mill industries

dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Bartnik Ryszard FEĆ MAGDALENA / 

............................................................. .............................................................
Kierownik Katedry Dziekan
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