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

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   Wpływ zasolenia wody na efektywność usuwania żelaza

  2   Analiza zmian stężenia żelaza w wybranym ujęciu wody geotermalnej

  3   Analiza zmian jakości wody w systemie dystrybucji

  4   Modelowanie procesu tworzenia się pęcherzyków gazu

  5   Analiza systemu zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Głubczyce

  6   Analiza systemu zaopatrzenia w wodę dla Strzelec Opolskich

  7   Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych REZ.

  8   Analiza hydrauliczna systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze zlewni oczyszczalni ścieków w Nysie

  9   Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni w Brzegu

  10   Analiza źródeł zanieczyszczeń i koncepcja uporządkowania gospodarki ściekami w zlewni bezpośredniej zbiornika retencyjnego ?Kluczbork?

  11   Metody odwadnianie wykopów pod budowle związane z gospodarką wodno-ściekową REZ.

  12   Wpływ zagospodarowania przestrzennego terenu zlewni rzeki Malina  na jej jakość wód REZ.

  13   Optymalizacja doboru przepływomierza do pomiaru przepływu wody i ścieków

  14   Numeryczne symulacje przepływu wody i powietrza w otoczeniu rurek spietrzających przepływ

  15   Modelowanie numeryczne sieci wodociągowej za pomocą programu EPANET

  16   Wpływ zasolenia na usuwanie żelaza
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  17   Opory przepływu w instalacjach wodnych REZ.

  18   Budowle hydrotechniczne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej REZ.

  19   Wpływ wielkich elektrowni wodnych na środowisko
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Wpływ zasolenia wody na efektywność usuwania żelaza

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of water salinity on iron elimination efficiency

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczy

  Zadania do zrealizowania  zebranie literatury, wykonanie badań

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Analiza zmian stężenia żelaza w wybranym ujęciu wody geotermalnej

  Wersja angielska tytułu pracy  The analyze of iron concentration in selected geothermal water intake

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  przeglądowy

  Zadania do zrealizowania  pozyskanie i analiza danych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Analiza zmian jakości wody w systemie dystrybucji

  Wersja angielska tytułu pracy  The analyze of water quality change in distribution system

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  przeglądowy

  Zadania do zrealizowania  pozyskanie i analiza danych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Modelowanie procesu tworzenia się pęcherzyków gazu

  Wersja angielska tytułu pracy  Modeles of gas bubble formation

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczny

  Zadania do zrealizowania  Przeprowadzenie obliczeń numerycznych dla znanych w literaturze modeli formowania się pęcherzyków gazu

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Analiza systemu zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Głubczyce

  Wersja angielska tytułu pracy  Analyze of water supplementation system for Głubczyce community

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Analiza systemu zaopatrzenia w wodę dla Strzelec Opolskich

  Wersja angielska tytułu pracy  Analyze of water supplementation system for Strzelce Opolskie community

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Construction and modernization of flood banks

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zestawienie informacji na temat możliwości modernizacji wałów w wybranym rejonie

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Analiza hydrauliczna systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze zlewni oczyszczalni ścieków w Nysie

  Wersja angielska tytułu pracy  Hydraulic analysis of the sanitary sewage system in the catchment area treatment plants in Nysa

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Ocena istniejącej gospodarki wodno-ściekowej w zlewni oczyszczalni, sporządzenie bilansu ścieków, 

sporządzenie modelu hydraulicznego, obliczenia system, propozycje zmian.

  Informacje dodatkowe  praca mgr
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni w Brzegu

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of the possibility of the natural use of sewage sludge in the WWTP Brzeg

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Analityczno koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Analiza procesu odwadniania i fermentacji osadu, proces ko fermentacji osadu z tłuszczami odpadowymi.

Analiza jakościowa osadu pod kątem przyrodniczego wykorzystania 

  Informacje dodatkowe  praca mgr
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Analiza źródeł zanieczyszczeń i koncepcja uporządkowania gospodarki ściekami w zlewni bezpośredniej

zbiornika retencyjnego ?Kluczbork?

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of contamination sources and concept of sewage management at Kluczbork retention reservoir

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczno ? projektowa

  Zadania do zrealizowania  Określenie stanu gospodarki ściekami na obszarze zlewni bezpośredniej zbiornika  Kluczbork, Koncepcja

kanalizacji obszaru, 

  Informacje dodatkowe  praca mgr (dla dwóch osób)
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Metody odwadnianie wykopów pod budowle związane z gospodarką wodno-ściekową

  Wersja angielska tytułu pracy  Methods of drainage trenches under buildings related to water services

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Analityczno-koncepcyjna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd metod odwadniania wykopów fundamentowych. Metodyka obliczeń odwodnień. Koncepcja

odwodnienia na wybranym przykładzie: obliczenie ilości wody, zasięg leja depresji, oddziaływanie na

środowisko  

  Informacje dodatkowe  praca mgr Winiarz B
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Wpływ zagospodarowania przestrzennego terenu zlewni rzeki Malina  na jej jakość wód

  Wersja angielska tytułu pracy  Effect of spatial development catchment area Malina on her quality of water

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Analityczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza miejscowych planów zagospodarowania w zlewni rzeki Malina. Określenie źródeł punktowych i

zanieczyszczeń na stan wody powierzchniowej. Zagrożenia stanu wód na wskutek rozwoju budownictwa  na

obszarze zlewni   

  Informacje dodatkowe  praca mgr Głupczyk Anna
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Kabaciński Mirosław

  Tytuł pracy  Optymalizacja doboru przepływomierza do pomiaru przepływu wody i ścieków

  Wersja angielska tytułu pracy  Optimization of flowmeter selection for water and sewage flow measurement

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Praca związana z poszukiwaniami literaturowymi odnośnie metod pomiaru przepływu powietrza, wody i

ścieków i zaproponowania układu spełniającego określone wymagania metrologiczno - ekonomiczne.

  Informacje dodatkowe  Wymagana jest znajomość różnych metod pomiarów przepływów płynów.
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Kabaciński Mirosław

  Tytuł pracy  Numeryczne symulacje przepływu wody i powietrza w otoczeniu rurek spietrzających przepływ

  Wersja angielska tytułu pracy  Numerical simulation of water and air flow around averaging Pitot tubes

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna, symulacyjna

  Zadania do zrealizowania  Praca o charakterze symulacyjnym - wirtualne konstruowanie rurek spiętrzających, budowa siatek z

elementów dyskretnych i realizacja symualcji numerycznych w programie Fluent.

  Informacje dodatkowe  Wymagane są podstawy realizowania symulacji numerycznych - programy ANSYS GAMBIT i ANSYS

FLUENT.
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Spyra Andrzej

  Tytuł pracy  Modelowanie numeryczne sieci wodociągowej za pomocą programu EPANET

  Wersja angielska tytułu pracy  Numerical modeling of water supply network using computer program EPANET

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

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

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

  Informacje dodatkowe  Umiejętność czytania tekstów w jęz. angielskim (dokumentacja programu EPANET)
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 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Kłosok-Bazan Iwona

  Tytuł pracy  Wpływ zasolenia na usuwanie żelaza

  Wersja angielska tytułu pracy  Influence of salinity on iron treatment processes

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Opory przepływu w instalacjach wodnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Flow resistance in water installations

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  analiza wpływu materiału wykonania na wielkość oporów przepływu

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Budowle hydrotechniczne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Hydrotechnical structures for flood protection

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zestawienie informacji na temat budowli hydrotechnicznych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Wpływ wielkich elektrowni wodnych na środowisko

  Wersja angielska tytułu pracy  Effect of large hydropower on the environment

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zestawienie informacji na temat dużych elektrowni wodnych

  Informacje dodatkowe  
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