
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

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

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   Wirówkowy rozdział zawiesin

  2   Projekt jednonawowego tunelu foliowego do uprawy roślin o wymiarach 32x8x3,2 metrów.

  3   Projekt stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

  4   Analiza systemu zaopatrzenia gminy miejsko-wiejskiej w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

  5   Uwarunkowania lokalizacyjne budowy elektrowni wiatrowej REZ.

  6   Skojarzone układy grzewcze w budownictwie indywidualnym

  7   Charakterystyka zanieczyszczeń cieków wodnych na przykładzie rzeki Małapanew

  8   Dobór i projekt stacji pomiarowej gazu ziemnego wysokometanowego na gazociągu przesyłowym wysokiego ciśnienia REZ.

  9   Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy i eksploatacji instalacji niekatalitycznej redukcji tlenków azotu w PGE GIEK Elektrownia Opole SA REZ.

  10   Projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej dla wybranej miejscowości.

  11   Projekt infrastruktury sanitarnej dla wybranego obiektu budowlanego o charakterze przemysłowym.

  12   Przepływomierze ultradźwiękowe: budowa i zastosowanie

  13   Kurtyny powietrzne. Budowa i zastosowanie w inżynierii środowiska.

  14   Techniczno-procesowa analiza porównawcza wymienników ciepła o tej samej powierzchni

  15   Bioługowanie rud i przemysłowych odpadów metalonośnych

  16   Badanie zawartości ozonu w powietrzu atmosferycznym metodą spektrofotometryczną
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  17   Klasyfikacja i podział suszarek przemyslowych

  18   Porównanie skali opadu pyłu z koncetracją areozlu atmosferycznego

  19   Projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego REZ.

  20   Projekt wewnętrznej instalacji przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym REZ.

  21   Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na paliwo stało REZ.

  22   Porównanie koncentracji LZO w pomieszczeniach zamkniętych i w powietrzu atmosferycznym na obszarach wiejskich

  23   Sezonowe badanie stężenia NO2 na obszarze wiejskim

  24   Przyczyny wypadków drogowych

  25   Procesy przenoszenia ciepła i masy w bioreaktorach
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Wirówkowy rozdział zawiesin

  Wersja angielska tytułu pracy  Centrifuge separation of suspension matter

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Opis rozwiązań konstrukcyjnych wirówek przemysłowych oraz zasad ich obliczania.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu budowy i eksploatacji aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Walat Karolina

  Tytuł pracy  Projekt jednonawowego tunelu foliowego do uprawy roślin o wymiarach 32x8x3,2 metrów.

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przygotowanie projektu tunelu foliowego wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi od siły

naporu wiatru i śniegu.

  Informacje dodatkowe  Literatura ogólnodostępna
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Projekt stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

  Wersja angielska tytułu pracy  Design of dismantling plant vehicles are taken out of use

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza aktualnych przepisów prawnych dotyczących recyklingu pojazdów. Projekt stacji demontażu. Dobór

urządzeń. Rachunek ekonomiczny. Opracowanie systemu dystrybucji używanych części zamiennych. 

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Analiza systemu zaopatrzenia gminy miejsko-wiejskiej w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of heat electricity and gaseous fuels delivery system in urban-rural commune.

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Opis i charakterystyka techniczna systemów zaopatrzenia obszarów administracyjnych w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe. Wykonanie bilansu energetycznego wybranej gminy oraz jej struktury

paliwowo-energetycznej. Opracowanie prognozy zmian zapotrzebowania na energię (ciepło, energia

elektryczna i paliwa gazowe) oraz koncepcji zaopatrzenia w nią gminy.

  Informacje dodatkowe  Znajomość zagadnień związanych z bilansowaniem energetycznym i zapotrzebowaniem na energię obiektów

i obszarów. Umiejętność analizy danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, np. Excell.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Uwarunkowania lokalizacyjne budowy elektrowni wiatrowej

  Wersja angielska tytułu pracy  Site evaluation aspects of constructing of wind power plants

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  Przegląd technologii i urządzeń do produkcji energii użytecznej z wykorzystaniem energii wiatru. Metody

szacowania i oceny potencjału wiatru. Opis i charakterystyka czynników terenowych wpływających na

możliwości budowy i efektywność pracy elektrowni wiatrowej. Analiza danych pomiarowych prowadzonych w

celu oceny potencjału energetycznego wiatru w danej lokalizacji terenowej.

  Informacje dodatkowe  Znajomość zagadnień związanych z energetyką odnawialną. Umiejętność analizy danych i wyników badań.

Znajomość i umiejętność pracy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, np. Excell.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Walat Karolina

  Tytuł pracy  Skojarzone układy grzewcze w budownictwie indywidualnym

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest przygotowanie dwóch wariantów skojarzonych układów instalacji grzewczych dla domu o

powierzchni 150 m2

  Informacje dodatkowe  Literatura ogólnodostępna
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Tic Wilhelm

  Tytuł pracy  Charakterystyka zanieczyszczeń cieków wodnych na przykładzie rzeki Małapanew

  Wersja angielska tytułu pracy  Characteristics of water race pollution on example of Małapanew river.

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  

Zakres pracy obejmuje opis prawodawstwa unijnego i krajowego dotyczącego zanieczyszczeń akwenów

wodnych. Przeprowadzić analizę źródeł zanieczyszczeń wód. Na przykładzie  rzeki Małapanew przeprowadzić

analizę zanieczyszczeń.

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

oraz internetu.
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Dobór i projekt stacji pomiarowej gazu ziemnego wysokometanowego na gazociągu przesyłowym wysokiego

ciśnienia

  Wersja angielska tytułu pracy  Selection and design of high-pressure methane-rich gas pipeline metering station

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Przegląd systemu przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego w Polsce. Podstawy konstrukcji, zasady działania i

doboru stacji redukcyjnych, pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego. Dobór i projekt stacji

pomiarowej gazu ziemnego wysokometanowego na gazociągu przesyłowym wysokiego ciśnienia.

  Informacje dodatkowe  Znajomość zagadnień związanych z systemem przesyłu i dystrybucji paliw gazowych. Umiejętność doboru i

projektowania stacji rozdzielczo-redukcyjno-pomiarowych gazu. Znajomość narzędzi do projektowania stacji i

gazociągów gazu ziemnego.
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy i eksploatacji instalacji niekatalitycznej redukcji tlenków azotu w

PGE GIEK Elektrownia Opole SA

  Wersja angielska tytułu pracy  Technical and economic issues of installing and operating the system of noncatalytic reduction of nitrogen

oxides in PGE GIEK Opole Powerplant SA

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Przegląd metod redukcji tlenków azotów w instalacjach kotłowych przemysłowych. Opis i charakterystyka

technologii opartej na redukcji niekatalitycznej. Prezentacja i szczegółowa charakterystyka techniczna

systemu niekatalitycznej redukcji tlenków azotu w PGE GIEK Elektrownia Opole S.A. Analiza techniczna

eksploatacji. Analiza efektywności i opłacalności budowy i pracy systemu redukcji tlenków azotu.

  Informacje dodatkowe  Znajomość zagadnień związanych z emisją i metodami jej ograniczania w przemyśle energetycznym.

Umiejętność dokonywania analiz technicznych. Znajomość metod rachunku dyskontowego. Znajomość i

dobra umiejętność pracy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, np. Excell.
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej dla wybranej miejscowości.

  Wersja angielska tytułu pracy  Conceptual design of sanitary sewers for the selected village.

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Bilans ścieków, kanalizacji, obliczenia hydrauliczne. Cześć graficzna: mapa rozwiązań, profile podłużne.

  Informacje dodatkowe  praca inż.
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Projekt infrastruktury sanitarnej dla wybranego obiektu budowlanego o charakterze przemysłowym.

  Wersja angielska tytułu pracy  Sanitation project for the selected object the construction of an industrial

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Bilans zapotrzebowania wody i ilości odprowadzanych ścieków, koncepcja dostawy wody i odbioru ścieków,

metody obliczeń,. Cześć graficzna: mapa rozwiązań.

  Informacje dodatkowe  praca inż.
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Pospolita Janusz

  Tytuł pracy  Przepływomierze ultradźwiękowe: budowa i zastosowanie

  Wersja angielska tytułu pracy  Ultrasonic flowmeters: construction and application

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  Opis metod pomiaru strumieni ze szczególnym uwzględnieniem metody ultradzwiękowej. Opis różnych

konstrukcji przepływomierzy ultradzwiękowych. Rozwiązania aparaturowe. Dobór przepływomierza do układu

przepływowego.  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Dobrowolski Bolesław

  Tytuł pracy  Kurtyny powietrzne. Budowa i zastosowanie w inżynierii środowiska.

  Wersja angielska tytułu pracy  Air curtaines. Construction and application in the environmental engineering

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Analiza rozwiązań konstrukcyjnych nawiewnic powietrza stosowanych do realizacji kurtyn powietrznych i

kryteria ich doboru

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 14

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Techniczno-procesowa analiza porównawcza wymienników ciepła o tej samej powierzchni

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological and process comparative analysis different types of the same heat transfer area heat

exchangers

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  - Ocena kryteriów procesowo-projektowych wymienników ciepła 

- Kryteria wyboru typu wymiennika ciepła

- Analiza porównawcza w zakresie doboru wymienników ciepła 

  Informacje dodatkowe  - Korzystanie z bazy czasopism angielskojęzycznych dostępnych w Politechnice Opolskiej

- Literatura tematyczna - książki, czasopisma
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Płaczek Małgorzata

  Tytuł pracy  Bioługowanie rud i przemysłowych odpadów metalonośnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Bioleaching of ores and industrial metal waste

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opisanie możliwości wykorzystania materiału biologicznego do pozyskiwania surowców

metalurgicznych z rud ubogich oraz odpadów przemysłowych. Zakres pracy obejmuje m.in.: charakterystykę

mikroorganizmów wykorzystywanych w procesie, opis metod i mechanizmu wydzielania metali z rud,

warunków prowadzenia procesu, opis wykorzystywanych procesów technicznych oraz wybranych technologii

ługowania rud, kierunki rozwoju technologii bioługowania.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznej literatury.

Strona20/30



 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Junga Robert

  Tytuł pracy  Badanie zawartości ozonu w powietrzu atmosferycznym metodą spektrofotometryczną

  Wersja angielska tytułu pracy  Spectrophotometric determination of ozone concentration in atmospheric air

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest oznaczenie ozonu (niezwykle toksycznego gazu) w powietrzu atmosferycznym

pomieszczenia działającej kserokopiarki. Oznaczenie wykorzystuje reakcję ozonu z 4-allilo-2metoksy-fenolem

powodującą tworzenie się formaldehydu, który po zaabsorbowaniu w wodzie podwójnie destylowanej poddaje

się rekacji z dwuchlorosiarczynortęcianem sodowym i chlorowodorkiem p-rozaniliny - powstały barwny

związek oznacza się spektrofotometrycznie. Zadania do wykonania: pobór próbek, wykonanie oznaczenia,

opracowanie i analiza wyników badań.

  Informacje dodatkowe  Student realizujący temat otrzyma: komplet odczynników do badań, aspirator ZAG-1 oraz spektorfotometr

(Shimadzu UV1201 lub Hach 2000) z zestawami probówek. W/w aparatura jest sprawna i wykorzystywana na

bieżąco w badaniach.
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Klasyfikacja i podział suszarek przemyslowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Division and classification of industrial dryers

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd metod suszenia i stosowanych w przemyśle typów suszarek. Ustalenie zasad poodziału typów

suszarek wg wybranych kryteriów.

Opis działania (rysunki) 10-ciu typów suszarek reprezentujących poszczególne typy wg wybranego podziału.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Porównanie skali opadu pyłu z koncetracją areozlu atmosferycznego

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

  Jednostka realizująca 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
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of internal gas installation for single family house

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego. Instalacja będzie zasilać

urządzenia w kuchni, łazience oraz instalację ciepłej wody użytkowej,

  Informacje dodatkowe  Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie projektowania wewnętrznych instalacji gazowych.

Umiejętności projektowe. Opanowanie specjalistycznych programów do projektowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 20

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Projekt wewnętrznej instalacji przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of internal installation of hot water preparation in a single family house

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej dla domu jednorodzinnego.

Instalacja powinna zasilać urządzenia w kuchni, łazience. Źródłem ciepła powinien być kocioł gazowy.

  Informacje dodatkowe  Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie projektowania wewnętrznych instalacji przygotowania cwu.

Umiejętności projektowe. Opanowanie specjalistycznych programów do projektowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na paliwo stało

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of internal central heating installation powered by solid fuel

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania . Źródłem ciepła powinien być kocioł na

paliwo stałe. 

  Informacje dodatkowe  Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie projektowania wewnętrznych grzewczych. Umiejętności

projektowe. Opanowanie specjalistycznych programów do projektowania.
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Porównanie koncentracji LZO w pomieszczeniach zamkniętych i w powietrzu atmosferycznym na obszarach

wiejskich

  Wersja angielska tytułu pracy  Concetration of VOC's comparison study. Indoor and outdoor air quality on rural areas

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  zaznajomienie się z problematyką emisji i rozprzestrzeniania się LZO, żródła, rodzaje, interakcje. Wykonanie

pomiarów, opracowanie wyników

  Informacje dodatkowe  dostępna jest aparatura (okres wykonania pomiarów - 1 miesiąc, wysoce prawdobodobny udział kosztów

własnych w kwocie około 1000 zł)
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Sezonowe badanie stężenia NO2 na obszarze wiejskim

  Wersja angielska tytułu pracy  Seasonal research of NO2 concentrations on rural area

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  zaznajomienie się z problematyką emisji związków azotu ze źródeł sztucznych i naturalnych na obszarze wsi,

wykonanie pomiarów, analiza wyników)

  Informacje dodatkowe  dostępna jest aparatura pomiarowa i analityczna (okres wykonania pomiarów
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Augustynowicz Andrzej

  Tytuł pracy  Przyczyny wypadków drogowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Causes of Car Accidents

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza statystyczna wypadków drogowych w Polsce i w wybranych krajach UE. Identyfikacja przyczyn

wypadków drogowych i ocena ich wagi. Metody przeciwdziałania wypadkom drogowym. Wychowanie

komunikacyjne - przeniesienie wzorców zachodnich na warunki polskie.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Płaczek Małgorzata

  Tytuł pracy  Procesy przenoszenia ciepła i masy w bioreaktorach

  Wersja angielska tytułu pracy  Heat and mass transfer in bioreactor

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Opis transportu masy i ciepła w bioreaktorze uwzgledniajacy:

- reologie zawiesin biologicznych i ich mieszanie,

- miedzyfazowy transport masy,

- transport ciepła,

- sterylizacje.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznej literatury.
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