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TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
IS_IIs_NS_GSO - Inżynieria Środowiska  drugiego stopnia  niestacjonarne  GSO

w roku akademickim: 2012/2013

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

  1   Modelowanie numeryczne przepływów w korytach otwartych za pomocą programu HEC-RAS

  2   Odżelazianie wody geotermalnej

  3   Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej

  4   Modelowanie numeryczne kanalizacji deszczowej za pomocą programu EPA SWMM

  5   Analiza rozwiązań technologicznych oferowanych na rynku przepompowni ścieków w aspekcie warunków ich eksploatacji

  6   Plan zarządzania środowiskiem dla wybranej inwestycji z zakresu gospodarki wodnej

  7   Dezynfekcja na stacjach uzdatniania wód podziemnych

  8   Koncepcja projektowo-wykonawcza poprawy stanu technicznego obwałowań w obrębie dzielnicy Metalchem w Opolu.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Spyra Andrzej

  Tytuł pracy  Modelowanie numeryczne przepływów w korytach otwartych za pomocą programu HEC-RAS

  Wersja angielska tytułu pracy  Numerical modeling of flow in open channels using computer program HEC-RAS

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Symulacja przepływu w przykładowej sieci naturalnych i/lub sztucznych koryt przy wykorzystaniu dostępnego

nieodpłatnie programu HEC-RAS - sformułowanie zadania, przygotowanie danych, realizacja obliczeń,

prezentacja wyników

  Informacje dodatkowe  Umiejętność czytania tekstów w jęz. angielskim (dokumentacja programu HEC-RAS)
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Odżelazianie wody geotermalnej

  Wersja angielska tytułu pracy  Geothermal water deironing

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczy

  Zadania do zrealizowania  wykonanie badań

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Stocktaking of rain water system

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  praktyczny

  Zadania do zrealizowania  pozyskanie i analiza danych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Spyra Andrzej

  Tytuł pracy  Modelowanie numeryczne kanalizacji deszczowej za pomocą programu EPA SWMM

  Wersja angielska tytułu pracy  Numerical modeling of storm sewage system using computer program EPA SWMM

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Symulacja pracy przykładowej sieci kanalizacyjnej przy wykorzystaniu dostępnego nieodpłatnie programu

SWMM - sformułowanie zadania, przygotowanie danych, realizacja obliczeń, prezentacja wyników

  Informacje dodatkowe  Umiejętność czytania tekstów w jęz. angielskim (dokumentacja programu SWMM)
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Analiza rozwiązań technologicznych oferowanych na rynku przepompowni ścieków w aspekcie warunków ich

eksploatacji

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the technological solutions offered on the market in terms of pumping stations operating

conditions for their

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd dostępnych na rynku pompowni ścieków w aspekcie technologicznym oraz efektywności

eksploatacji

  Informacje dodatkowe  praca mgr
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Plan zarządzania środowiskiem dla wybranej inwestycji z zakresu gospodarki wodnej

  Wersja angielska tytułu pracy  Environmental management plan for the selected investments in water management

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Analityczno-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Sporządzenie Planu Zarządzania środowiskiem dla wybranej inwestycji. Analiza stanu środowiska, określenie

działań minimalizujących oddziaływania ns środowisko, wskazanie monitorujących. Analiza uwarunkowań

prawnych i intytucjonalnych  

  Informacje dodatkowe  praca mgr
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Dezynfekcja na stacjach uzdatniania wód podziemnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Disinfection of groundwater at the WTP

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd metod dezynfekcji wody. Analiza skuteczności dezynfekcji wody na przykładzie wybranych

obiektów. Ocena niezawodności procesu, wpływa na środowisko i bezpieczeństwo pracy

  Informacje dodatkowe  praca mgr
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Koncepcja projektowo-wykonawcza poprawy stanu technicznego obwałowań w obrębie dzielnicy Metalchem

w Opolu.

  Wersja angielska tytułu pracy  The concept of designing and implementing the technical improvement of water structures within the district

Metalchem in Opole.

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Koncepcyjno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Okreslenie celu ochorny pzrecipowodziowej, analiza pzreplywów wielkich wód, stan istniejacy obwałowania,

projktowana koncepcja wzmocnienia wałów. Opis warunków geologicznych. Oddziaływanie na środowisko 

  Informacje dodatkowe  praca mgr
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