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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: 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   Badania numeryczna przepływu przez rotametr z wykorzystaniem metody ruchomej siatki REZ.

  2   Kotły małej mocy na zgazowanie drewna REZ.

  3   Opłacalność pompy ciepła powietrze ? woda dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w hali sportowej

  4   Możliwości akumulacji ciepła w układzie solarnym

  5   Opłacalność kolektorów słonecznych w obiektach szkolnych REZ.

  6   Analiza energochłonności pracy pompy aeracyjnej REZ.

  7   Możliwości i bariery budowy biogazowni rolniczych w Polsce REZ.

  8   Pasteryzatory mleka REZ.

  9   Technologie barwnikowych ogniw fotowoltaicznych

  10   Fotowoltaiczno-termiczne hybrydowe kolektory słoneczne

  11   Zastosowanie turbulizatorów spalin w kotłach małej mocy REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Badania numeryczna przepływu przez rotametr z wykorzystaniem metody ruchomej siatki

  Wersja angielska tytułu pracy  Numerical studies of the flow through rotameter with using moving mesh method

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest analiza numeryczna przepływów przez rotametr. Podczas realizacji pracy należy wykonać

serie badań symulacyjnych przy różnych parametrach w programie FLUENT.

  Informacje dodatkowe  Dyplomant powinien znać podstawy obsługi programu FLUENT
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Kotły małej mocy na zgazowanie drewna

  Wersja angielska tytułu pracy  Low-capacity boilers for wood gasification

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy: badanie wybranych kotłów małej mocy (do 30kW) na zgazowanie drewna pod kątem polepszenia

ich parametrów energetyczno-ekologicznych. Zadania do wykonania: montaż kotłów, przeprowadzenie

pomiarów sprawności (metoda pośrednia i bezpośrednia) oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska,

propozycje nowych rozwiązań i ich badania, analiza wyników.

  Informacje dodatkowe  literatura w języku angielskim; laboratorium znajduje się na terenie II Kampusu PO -uwzględnić  dojazdy;

badania są czasochłonne - jedna sesja pomiarowa trwa 2-3 h; badania zakończone innowacyjnymi

rozwiązaniami zostaną wdrożone przez producenta kotłów
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Opłacalność pompy ciepła powietrze ? woda dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w hali sportowej

  Wersja angielska tytułu pracy  The profitability  of heat pump air ? water for hot water preparation  in a sports hall

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeanalizowanie możliwości zastosowania pompy ciepła powietrze - woda w hali sportowej. Pompa powinna

wykorzystywać ciepło wentylacyjne  wnętrza obiektu i wykorzystywać je do przygotowania c.w.u.

  Informacje dodatkowe  Wiedza z zakresu odnawialnych źródeł energii. Umiejętności analityczne. Umiejętność przeprowadzenia

analiz na podstawie dostępnych danych literaturowych. Praktyka w wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych.

Strona8/16



 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Możliwości akumulacji ciepła w układzie solarnym

  Wersja angielska tytułu pracy  The possibility of accumulation of heat in the solar system

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeanalizowanie możliwości zakumulowania nadwyżki ciepła, pochodzącego z wybranej instalacji solarnej.

  Informacje dodatkowe  Wiedza z zakresu odnawialnych źródeł energii. Umiejętności analityczne. Umiejętność przeprowadzenia

analiz na podstawie danych literaturowych i eksperymentalnych
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Opłacalność kolektorów słonecznych w obiektach szkolnych

  Wersja angielska tytułu pracy  The profitability  of solar collectors in school facilities

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przeanalizowanie opłacalności zastosowania kolektorów słonecznych w przykładowym budynku szkolnym.

Kolektory powinny służyć do przygotowania cieplej wody użytkowej.

  Informacje dodatkowe  Wiedza z zakresu odnawialnych źródeł energii. Umiejętności analityczne. Umiejętność przeprowadzenia

analiz na podstawie dostępnych danych. Praktyka w wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Analiza energochłonności pracy pompy aeracyjnej

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the airlift pump energy-consuming

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury dotyczący energochłonności układów pompowych, zaplanowanie eksperymentu oraz

metodyki badań, pomiary wielkości umożliwiających wyznaczenie efektywności energetycznej pompy typu

airlift.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu metrologii, maszynoznawstwa, przepływów dwufazowych.

Wymagane umiejętności prowadzenia prac doświadczalnych o charakterze pomiarowym.
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Matuszek Dominika

  Tytuł pracy  Możliwości i bariery budowy biogazowni rolniczych w Polsce

  Wersja angielska tytułu pracy  Possibilities and barriers of building of agricultural biogasworkses in Poland

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przedstawienie obecnej sytuacji dotyczącej rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce.

Wskazanie metod wsparcia i ścieżki postępowania oraz podstawowych wytycznych instalacji biogazowni

rolniczej. Przedstawienie obecnie występujących barier rozwoju biogazowni rolniczych i kierunku zmian.

Opisanie przykładowych istniejących rozwiązań technologicznych. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Skoczylas Dariusz

  Tytuł pracy  Pasteryzatory mleka

  Wersja angielska tytułu pracy  Milk pasteurizers

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Opis stosowanych pasteryzatorów do produktów mleczarskich. Zaprojektowanie płaszczowo-rurowego

wymiennika ciepła (pasteryzatora). Wskazanie metod czyszczenia tego typu wymienników ciepła. 

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

Znajomość zagadnień z przepływu ciepła
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Technologie barwnikowych ogniw fotowoltaicznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Dye sensitized solar cells technology

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza technologii barwnikowych ogniw fotowoltaicznych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Fotowoltaiczno-termiczne hybrydowe kolektory słoneczne

  Wersja angielska tytułu pracy  Photovoltaic thermal hybrid solar collector

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza technologii hybrydowych kolektorów słonecznych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Zastosowanie turbulizatorów spalin w kotłach małej mocy

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of flue gas turbulators in small power boilers

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Cel pracy: badanie kilku rodzajów turbulizatorów w kotle małej mocy (ok 25kW) na spalanie peletu pod kątem

polepszenia jego parametrów energetyczno-ekologicznych. Zadania do wykonania: montaż kotła,

przeprowadzenie pomiarów sprawności (metoda pośrednia i bezpośrednia) oraz emisji zanieczyszczeń do

środowiska, analiza wyników.

  Informacje dodatkowe  literatura w języku angielskim; laboratorium znajduje się na terenie II Kampusu PO -uwzględnić  dojazdy;

badania są czasochłonne - jedna sesja pomiarowa trwa 2-3 h; badania zakończone innowacyjnymi

rozwiązaniami zostaną wdrożone przez producenta kotłów
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