
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU:
IS_Is_S - Inżynieria Środowiska  pierwszego stopnia  stacjonarne  

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   Koncepcja nowoczesnej gospodarki odpadami na terenie Politechniki Opolskiej

  2   Problemy ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Górnej Odry REZ.

  3   Analiza właściwości energetycznych odpadów pochodzenia rolniczego

  4   Zastosowanie pojazdów hybrydowych w transporcie miejskim REZ.

  5   Techniczne rozwiązania cyklonów do rozdziału aerozoli olejowych

  6   Wirtualne tunele aerodynamiczne

  7   Badanie procesu tworzenia się pęcherzyków gazu

  8   Zjawiska chaotyczne podczas tworzenia się pęcherzyków gazu

  9   Współspalanie odpadów podczas produkcji klinkieru REZ.

  10   Program małej retencji na obszarze powiatu głubczyckiego

  11   Określenie możliwości zanieczyszczenia środowiska poprzez stosowanie odpadowych mas formierskich w drogownictwie

  12   Określenie możliwości skażenia środowiska poprzez składowanie pyłów pochodzących z wybranej odlewni REZ.

  13   Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej układu pompy ciepła i wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. REZ.

  14   Elementy wyposażenia wewnętrznego aparatów kolumnowych

  15   Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie miejskim REZ.

  16   Ocena efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych
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  17   Koncepcja zagospodarowania wód opadowych na terenie wybranego obiektu w Opolu

  18   Ocena oddziaływania wybranego zakładu przemysłowego na środowisko. REZ.

  19   Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią

  20   Ocena pracy pomp aeracyjnych różnej geometrii

  21   Magazynowanie energii w pojazdach

  22   Procesy przenoszenia ciepła i masy w bioreaktorach

  23   Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekami na obszarze strefy ujęcia wód podziemnych ZUW w Grodkowie REZ.

  24   Polityka środowiskowa gminy Wołczyn REZ.

  25   Ceramika budowlana i jej zastosowanie w budownictwie REZ.

  26   Konstrukcje mostów i wiaduktów w Opolu REZ.

  27   Metody ochrony przed hałasem REZ.

  28   Zastosowanie filtracji do utylizacji przepracowanych emulsji wodno-olejowych

  29   Biokataliza i jej zastosowanie

  30   Nanofiltracja - analiza techniczno-procesowa i wskazówki projektowe

  31   Praktyczne metody oceny składu frakcyjnego rozdrobnionych ciał stałych

  32   Wykorzystanie techniki GPS i narzędzi GIS do tworzenia map tematycznych z zakresu inżynierii środowiska REZ.

  33   Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w projektowaniu instalacji wodnych i kanalizacyjnych

  34   Wykorzystanie platform wielowirnikowych w inżynierii środowiska REZ.

  35   Transport poziomy i pionowy materiałów ziarnistych

  36   Zastosowanie zawiesin lodowych w technice chłodniczej

  37   Badanie sprawności kolektorów słonecznych REZ.

  38   Wymiana masy w układzie ciało stałe - ciecz
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  39   Porównanie wielkości depozycji atmosferycznej przy użyciu metody płytkowej i naczyniowej REZ.

  40   Zastosowanie termowizji w energetyce

  41   Pomiary przepływu dwufazowego gaz-ciecz w przestrzeni międzyrurowej modelowego wymiennika ciepła

  42   Analiza systemu zbierania odpadów komunalnych w gminie Stronie Śląskie REZ.

  43   Ocena nowoczesnego systemu grzewczego dla domu jednorodzinnego REZ.

  44   Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem pompy ciepła REZ.

  45   Nowoczesne rozwiązania w budownictwie zeroenergetycznym REZ.

  46   Aplikacja metody DPIV do oceny trajektorii frakcji odpadów w segregatorze aerodynamicznym

  47   Określenie zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych przez składowanie odpadów odlewniczych na podstawie badania stopnia wymywalności zanieczyszczeń REZ.

  48   Akumulatory ciepła w pojazdach REZ.

  49   Sezonowy wpływ warunków atmosferycznych na wielkość imisji pyłów zawieszonych

  50   Wpływ ruchu ulicznego na depozycję metali ciężkich na przykładzie obwodnicy północnej Opola REZ.

  51   Kierunki i możliwości ograniaczania niskiej emisji na terenach zurbanizowanych REZ.

  52   Badania stężenia pyłu zawieszonego na obszarze oddziaływania niskiej emisji REZ.

  53   Sposoby oczyszczania pomieszczeń z zanieczyszczeń pyłowych 


  54   Transport pneumatyczny w przemyśle spożywczym

  55   Transport pneumatyczny w przemyśle energetycznym

  56   Parametry geometryczne płytowych wymienników ciepła

  57   Techniki odzyskiwania i akumulacji ciepła REZ.

  58   Wykorzystanie materiałów porowatych w procesach inżynierii środowiska REZ.

  59   Jakość powietrza na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Król Anna

  Tytuł pracy  Koncepcja nowoczesnej gospodarki odpadami na terenie Politechniki Opolskiej

  Wersja angielska tytułu pracy  The concept of modern waste management in the Opole University of Technology

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami na terenie Politechniki Opolskiej. Należy

wskazać na rozwiązania nowoczesne. Uwzględnić specyfikę zakładu i jego rozproszenie na terenie miasta

oraz nierównomierność nagromadzenia w ciągu roku. Powinno się także wziąć pod uwagę powstające odpady

niebezpieczne i problem ich zagospodarowania.

  Informacje dodatkowe  Praca o podwyższonej trudności realizacji. Praca będzie wymagała dużego zaangażowania, mobilności,

kreatywności, kontaktu z pracownikami różnych wydziałów oraz administracją uczelni. Nie jest to praca

odtwórcza. Wymaga studiowania literatury fachowej oraz umiejętności analitycznych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Królczyk Jolanta

  Tytuł pracy  Problemy ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Górnej Odry

  Wersja angielska tytułu pracy  Problems of flood protection in the basin of the Upper Odra

  Jednostka realizująca pracę  KTRiL / Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy będzie przedstawienie problemów ochrony przeciwpowodziowej z dorzeczu Górnej Odry, w tym

w szczególności: skutki powodzi w województwie opolskim, zakres działań na rzecz ich usunięcia, a także

kierunki dalszych działań przeciwpowodziowych w dorzeczu górnej Odry w świetle oceny zagrożeń,

efektywność zabezpieczeń przeciwpowodziowych w regionie, w tym wykonanych w ramach Programu Odra

2006, nowe regulacje prawne i polityka zabezpieczenia przeciwpowodziowego państwa.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Wzorek Małgorzata

  Tytuł pracy  Analiza właściwości energetycznych odpadów pochodzenia rolniczego

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of the energy characteristics of wastes from agricultural

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  doświadczalna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest ocena właściwości energetycznych odpadów pochodzenia rolniczego, ze szczególnym

uwzględnieniem  odpadów z plantacji bawełny.

Zakres pracy obejmuje: 

- ocenę parametrów energetycznych odpadów z plantacji bawełny m.in. ciepło spalania i wartość opałowa,

zawartość celulozy, hemicelulozy i ligniny.

- analiza możliwości ich zastosowania w procesach spalania lub współspalania.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznej literatury.
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Zastosowanie pojazdów hybrydowych w transporcie miejskim

  Wersja angielska tytułu pracy  Applying hybrid vehicles in the city transport

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Opisać funkcje i formy transportu miejskiego. Na przykładzie wybranego miasta scharakteryzować transport

miejski (tabor, obciążenie, zużycie paliwa). Przedstawić alternatywne, hybrydowe środki transportu. Wykonać

rachunek ekonomiczny.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Filipczak Gabriel

  Tytuł pracy  Techniczne rozwiązania cyklonów do rozdziału aerozoli olejowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Technical solutions of cyclones using to oil aerosol separation

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  1. Charakterystyka konstrukcyjno-użytkowa cyklonów do rozdziału aerozoli ciekłych wraz z techniczną oceną

rozwiązań dla aerozoli olejowych,

2. Procesowo-techniczne aspekty użytkowania cyklonów separacyjnych o różnej skali i przeznaczenia,

3. Projekt procesowo-techniczny cyklonu dla wybranej aplikacji.

  Informacje dodatkowe  1. Zainteresowanie zagadnieniami techniczno-konstrukcyjnymi aparatury procesowej i ochrony środowiska,

2. Umiejętność tworzenia rysunku technicznego, w tym komputerowe wspomaganie projektowania
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Nowosielski Grzegorz

  Tytuł pracy  Wirtualne tunele aerodynamiczne

  Wersja angielska tytułu pracy  Virtual wind tunnels

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczy

  Zadania do zrealizowania  Monografia na temat numerycznych metod wizualizacji i badań opływu ciał w tunelach aerodynamicznych. W

ramach pracy przewidywane badania wybranych obiektów w tunelu aerodynamicznym przy pomocy

oprogramowania Ansys Fluent.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 7

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Badanie procesu tworzenia się pęcherzyków gazu

  Wersja angielska tytułu pracy  Tests of process of gas bubble formation

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Badawczy

  Zadania do zrealizowania  Należy zmierzyć objętości i czas tworzenia się pęcherzyków oraz opracować wyniki

  Informacje dodatkowe  badania wykonąć na istniejącym stanowisku
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 KARTA OPISU PRACY nr 8

  Promotor pracy  Rząsa Mariusz

  Tytuł pracy  Zjawiska chaotyczne podczas tworzenia się pęcherzyków gazu

  Wersja angielska tytułu pracy  Chaotic phenomena in bubble formation

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  Badawczy

  Zadania do zrealizowania  Pomiar i analiza czasów podczas tworzenia się pęcherzyków

  Informacje dodatkowe  badania wykonąć na istniejącym stanowisku
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 KARTA OPISU PRACY nr 9

  Promotor pracy  Król Anna

  Tytuł pracy  Współspalanie odpadów podczas produkcji klinkieru

  Wersja angielska tytułu pracy  Coincineration of waste during the production of clinker

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  W pracy należy przedstawić doświadczenia cementowni w Polsce i Europie dotyczące wdrażania

współspalania odpadów podczas produkcji klinkieru. Celem będzie wykazanie iż współspalanie jest zgodnie z

ideą zrównoważonego rozwoju i nie wpływa ja jakość produktu.

  Informacje dodatkowe  Korzystanie z dostępnej literatury fachowej, czasopism branżowych, znajomość j. angielskiego
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 KARTA OPISU PRACY nr 10

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Program małej retencji na obszarze powiatu głubczyckiego

  Wersja angielska tytułu pracy  Program of little retention at poviat of Głubczyce

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  programowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Analiza warunków terenowych i klimatycznych, stan gospodarki wodnej, bilans wody dla wybranej zlewni.

  Informacje dodatkowe  praca inż.
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 KARTA OPISU PRACY nr 11

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Określenie możliwości zanieczyszczenia środowiska poprzez stosowanie odpadowych mas formierskich w

drogownictwie

  Wersja angielska tytułu pracy  The determination of environmental pollution possibilities by foundry wastes application in the road

engineering

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy będzie określenie stopnia wymywalności zanieczyszczeń z odpadowych mas formierskich w

odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska.

Zakres pracy będzie obejmował:

- przegląd literatury w zakresie kierunków zagospodarowania odpadów odlewniczych, składu i stopnia

zanieczyszczenia zużytych piasków formierskich oraz wykorzystania odpadów odlewniczych w drogownictwie,

- pobranie reprezentatywnych próbek odpadów odlewniczych ze składowiska (hałdy) przy wybranej odlewni,

- przeprowadzenie badań właściwości fizyko-chemicznych badanych próbek, w tym określenie pH, PEW,

zawartości całkowitej metali ciężkich oraz wymywalności zanieczyszczeń,

- dokonanie oceny stopnia zanieczyszczenia badanych odpadów oraz możliwości ich stosowania w

drogownictwie w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych.

  Informacje dodatkowe  Dodatkowe wymagania:

- znajomość prawa ochrony środowiska, głównie gospodarki odpadami,

- umiejętność pracy w laboratorium chemicznym, znajomość podstawowych metod analitycznych

(potencjometrycznych, miareczkowych, wagowych, spektrofotometrycznych

- wykazywanie chęci do prowadzenia eksperymentów,

- umiejętność myślenia i działania w sposób kreatywny,

- umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków na podstawie efektów eksperymentu
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 KARTA OPISU PRACY nr 12

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Określenie możliwości skażenia środowiska poprzez składowanie pyłów pochodzących z wybranej odlewni

  Wersja angielska tytułu pracy  The determination of environmental pollution possibilities by foundry dust storage

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  Dodatkowe wymagania:

- znajomość prawa ochrony środowiska, głównie gospodarki odpadami,

- umiejętność pracy w laboratorium chemicznym, znajomość podstawowych metod analitycznych

(potencjometrycznych, miareczkowych, wagowych, spektrofotometrycznych),

- wykazywanie chęci do prowadzenia eksperymentów,

- umiejętność myślenia i działania w sposób kreatywny,

- umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków na podstawie efektów eksperymentu
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 KARTA OPISU PRACY nr 13

  Promotor pracy  Tańczuk Mariusz

  Tytuł pracy  Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej układu pompy ciepła i wentylacji mechanicznej w domu

jednorodzinnym.

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of energetic end economic efficiency of heat pump and mechanical ventilation system installed in

detached house.

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd technologii pomp ciepła i systemów rekuperacji powietrza wykorzystywanych w obiektach

mieszkalnych. Charakterystyka systemu z pompą ciepła woda-woda i układem wentylacji mechanicznej w

przykładowym domu jednorodzinnym. Analiza danych pomiarowych. Wykonanie bilansu energetycznego i

analizy efektywności ekonomicznej opisywanej instalacji.

  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 14

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Elementy wyposażenia wewnętrznego aparatów kolumnowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Internal equipment elements of  column apparatus

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  - Budowa i zastosowanie aparatów kolumnowych 

- Elementy wyposażenia aparatów kolumnowych - aparaty półkowe i z wypełnieniem

- Wykonanie planszy dydaktycznej z elementami wyposażenia aparatów kolumnowych

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

- Książki i czasopisma
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 KARTA OPISU PRACY nr 15

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie miejskim

  Wersja angielska tytułu pracy  Applying alternative fuels in the city transport

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Opisać funkcje i formy transportu miejskiego. Na przykładzie wybranego miasta scharakteryzować transport

miejski (tabor, obciążenie, zużycie paliwa). Przedstawić alternatywne formy zasilania pojazdów. Wykonać

rachunek ekonomiczny.

  Informacje dodatkowe  

Strona20/64



 KARTA OPISU PRACY nr 16

  Promotor pracy  Pospolita Janusz

  Tytuł pracy  Ocena efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Energetical effectiveness of the air-conditioning devices estimation

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  Omówienie konstrukcji wybranych urządzeń klimatyzacyjnych. Analiza termodynamiczna pracy urządzeń w

różnych warunkach zewnętrznych. Wyznaczenie i analiza efektywności energetycznej urządzeń.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 17

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Koncepcja zagospodarowania wód opadowych na terenie wybranego obiektu w Opolu

  Wersja angielska tytułu pracy  The concept of rainwater management in the selected object in Opole

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Bilans ścieków, koncepcja kanalizacji, metody obliczeń, obliczenia hydrauliczne. Cześć graficzna: mapa

rozwiązań, 

  Informacje dodatkowe  praca inż.
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 KARTA OPISU PRACY nr 18

  Promotor pracy  Guziałowska Joanna

  Tytuł pracy  Ocena oddziaływania wybranego zakładu przemysłowego na środowisko.

  Wersja angielska tytułu pracy  Evaluation of selected industrial plant?s influence on environment

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest określenie stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa na poszczególne komponenty

środowiska, czyli np.: gospodarkę wodno-ściekową, emisję gazów do powietrza, emisję hałasu, gospodarkę

odpadami oraz oddziaływania na glebę.

  Informacje dodatkowe  Literatura:

- Prawo ochrony środowiska,

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012,
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 KARTA OPISU PRACY nr 19

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Projekt odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią

  Wersja angielska tytułu pracy  Project sanitary sewage system, together with the pumping station

  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 20

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Ocena pracy pomp aeracyjnych różnej geometrii

  Wersja angielska tytułu pracy  Assessment of the different geometry air-lift pump operation

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury dotyczący przepływów dwufazowych gaz-ciecz w pompach aeracyjnych oraz technik

pomiarowych w przepływach dwufazowych gaz-ciecz, modernizacja stanowiska badawczego,

przeprowadzenie badań eksperymentalnych, dobór optymalnych parametrów przepływowych dla danego typu

geometrii urządzenia.

  Informacje dodatkowe  Prowadzenie samodzielnych badań laboratoryjnych, znajomość języka angielskiego
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 KARTA OPISU PRACY nr 21

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Magazynowanie energii w pojazdach

  Wersja angielska tytułu pracy  Accumulate of energy in vehicles

  Jednostka realizująca pracę  KPDiR / Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

  Charakter pracy  teoretyczno-obliczeniowa

  Zadania do zrealizowania  Opisać różne rodzaje paliw oraz innych form przechowywania energii, przedstawić parametry i właściwości.

Dokonać porównania pod względem np. gęstości energii, kosztów eksploatacji, skutków ekologicznych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 22

  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  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

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

- reologię zawiesin biologicznych i ich mieszanie,

- międzyfazowy transport masy,

- transport ciepła,

- sterylizację.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznej literatury.
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 KARTA OPISU PRACY nr 23

  Promotor pracy  Rak Adam

  Tytuł pracy  Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekami na obszarze strefy ujęcia wód podziemnych ZUW w

Grodkowie

  Wersja angielska tytułu pracy  Concept of sewage management at area of underground water intakes

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

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

podłużne.

  Informacje dodatkowe  praca inż.  Płotnicka
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 KARTA OPISU PRACY nr 24

  Promotor pracy  Guziałowska Joanna

  Tytuł pracy  Polityka środowiskowa gminy Wołczyn

  Wersja angielska tytułu pracy  Environmental policy of Wołczyn community

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 25

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Ceramika budowlana i jej zastosowanie w budownictwie

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z produkcja ceramiki budowlanej

- zapoznanie się z asortymentem ceramiki budowlanej

- dokumentacja fotograficzna zastosowania ceramiki budowlanej wraz z opisem zastosowania

- uzupełnienie literaturowe zastosowania ceramiki

- charakterystyka zastosowanej ceramiki budowlanej w konstrukcjach inżynierskich: wady i zalety

  Informacje dodatkowe  Literatura wskazana przez prowadzącego 
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 KARTA OPISU PRACY nr 26

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Konstrukcje mostów i wiaduktów w Opolu

  Wersja angielska tytułu pracy  Constructions of bridges and viaducts in Opole

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  - mosty a wiadukty,

- sposoby realizacji mostów i wiaduktów,

- dokumentacja fotograficzna istniejących mostów i wiaduktów,

- opis zrealizowanych w Opolu konstrukcji mostów i wiaduktów

  Informacje dodatkowe  Literatura wskazana przez prowadzącego 
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 KARTA OPISU PRACY nr 27

  Promotor pracy  Łagoda Tadeusz

  Tytuł pracy  Metody ochrony przed hałasem

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KMiPKM / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  - zapoznanie się z problemem hałasu

- analiza możliwych rozwiązań zabezpieczenia się przed hałasem

- dokumentacja fotograficzna zastosowanych rozwiązań

- analiza zastosowanych rozwiązań w praktyce

  Informacje dodatkowe  Literatura wskazana przez prowadzącego 
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 KARTA OPISU PRACY nr 28

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Zastosowanie filtracji do utylizacji przepracowanych emulsji wodno-olejowych

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of filtration to the treatment worked emulsions

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  - Opis i charakterystyka procesu filtracji

- Charakterystyka emulsji w tym emulsji wodno-olejowych

- Weryfikacja warunków filtracji przepracowanych emulsji oraz kryteria doboru odpowiednich aparatów

filtracyjnych

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

- Podręczniki i czasopisma
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 KARTA OPISU PRACY nr 29

  Promotor pracy  Płaczek Małgorzata

  Tytuł pracy  Biokataliza i jej zastosowanie

  Wersja angielska tytułu pracy  Biocatalysis and its application

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opisanie możliwości wykorzystania materiału biologicznego do prowadzenia reakcji

chemicznych. Zakres pracy obejmuje m.in.: opis podstawowych parametrów charakterystycznych dla

przebiegu biokatalizy, możliwości jej przemysłowego wykorzystania, opis kierunków jej rozwoju,

charakterystykę enzymów i ich podział, opis podstawowych metod skriningu i selekcji enzymów, typów

hodowli, metod doskonalenia właściwości enzymów, metod i aparatów wykorzystywanych do ich wydzielania i

oczyszczania, przykłady wytwarzania i zastosowania enzymatycznych preparatów przemysłowych.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznej literatury.
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 KARTA OPISU PRACY nr 30

  Promotor pracy  Dybek Barbara

  Tytuł pracy  Nanofiltracja - analiza techniczno-procesowa i wskazówki projektowe

  Wersja angielska tytułu pracy  Nanofiltration - technical assessment of process and design guidelines

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  - Podstawy teoretyczne procesu nanofiltracji

- Mechanizm separacji składników roztworów

- Zaprojektowanie stanowiska laboratoryjnego do prowadzenia procesu nanofiltracji w wybranych warunkach

  Informacje dodatkowe  Korzystanie z bazy czasopism angielskojęzycznych dostępnych w Politechnice Opolskiej
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 KARTA OPISU PRACY nr 31

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Praktyczne metody oceny składu frakcyjnego rozdrobnionych ciał stałych

  Wersja angielska tytułu pracy  Practical methods of evaluation of fractional composition of solids

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-praktyczna

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka urządzeń do rozdrabniania i analizy frakcyjnej. Wykonanie pomiarów składu frakcyjnego

rozdrobnionych ciał stałych oraz opracowanie wyników.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu rozdrabniania i analizy składu frakcyjnego, foldery producentów, zainteresowanie

zagadnieniami techniczno-konstrukcyjnymi aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 32

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Wykorzystanie techniki GPS i narzędzi GIS do tworzenia map tematycznych z zakresu inżynierii środowiska

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of GPS and GIS to creating thematic maps in environmental engineering activities

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest tworzenie map tematycznych dotyczących zagadnień związanych z inżynierią srodowiska z

zastosowaniem technologi GIS. Student wykonujący pracę będzie pracował w środowisku QuantumGIS oraz

posługiwał się programem SADA.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 33

  Promotor pracy  Wydrych Jacek

  Tytuł pracy  Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w projektowaniu instalacji wodnych i kanalizacyjnych

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of spatial information systems to project water and west water systems

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest wykonanie projektu instalacji woociągowej lub kanalizacyjnej dla wybranej miejscowości. W

trakcie realizacji projektu zostanie wykorzystane oprogramowanie GIS do wspomagania prac projektowych.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 34

  Promotor pracy  Anweiler Stanisław

  Tytuł pracy  Wykorzystanie platform wielowirnikowych w inżynierii środowiska

  Wersja angielska tytułu pracy  Multirotor platforms aplication in environmental engineering

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczno-badawcza

  Zadania do zrealizowania  Określenie możliwości zastosowania platform wielowirnikowych w badaniach nad środowiskiem naturalnym.

Projekt modelu urządzenia wielowirnikowego.

  Informacje dodatkowe  Prowadzenie prac projektowo konstrukcyjnych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 35

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Transport poziomy i pionowy materiałów ziarnistych

  Wersja angielska tytułu pracy  Vertical and horizontal transport of granular materials

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury (rysunki) dotyczące typowych rozwiązań przenośników dla transportu poziomego i

pionowego.

Podział przenośników, zalety i wady, obszary zastosowań przenośników, zapotrzebowanie mocy różnych

typów przenośników.

Porównaie energochłonności i kosztów eksploatacji wybranych typów przenośników.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 36

  Promotor pracy  Troniewski Leon

  Tytuł pracy  Zastosowanie zawiesin lodowych w technice chłodniczej

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of ice suspensions in cooling technique

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przegląd literatury dotyczącej zawiesin lodowych w zakresie:

- wytwarzania zawiesin lodowych,

- zastosowania zawiesin lodowych,

- zjawisk przepływowych (opory przepływu),

- wnikania ciepła.

Porównanie efektów zastosowania zawiesiny lodowej w wybranej instalacji chłodniczej, w porównaniu z

tradycyjnymi czynnikami chłodniczymi.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 37

  Promotor pracy  Skoczylas Dariusz

  Tytuł pracy  Badanie sprawności kolektorów słonecznych

  Wersja angielska tytułu pracy  Test efficiency of solar panels

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zaprojektowanie instalacji słonecznej. Zbadanie sprawności kolektorów płaskich oraz próżniowych.

  Informacje dodatkowe  Gumuła S., Guła A. i inni: Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii ? Poradnik, Wydawnictwo

Tarbonus, 2008

Znajomość zagadnień z wymiany ciepła
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 KARTA OPISU PRACY nr 38

  Promotor pracy  Pietrzak Marcin

  Tytuł pracy  Wymiana masy w układzie ciało stałe - ciecz

  Wersja angielska tytułu pracy  Mass transfer in liquid-solid system

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest zaznajomić się z procesami przebiegającymi w układzie ciało stałe-ciecz. Do tej grupy

procesów zalicza się między innymi: ekstrakcję, rozpuszczanie, krystalizację, adsorpcję i chromatografię.

Zakres pracy obejmuje analizę fizykochemiczną i techniczną wybranych procesów wymiany masy.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 39

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Porównanie wielkości depozycji atmosferycznej przy użyciu metody płytkowej i naczyniowej

  Wersja angielska tytułu pracy  The scale of atmospheric deposition. Comparison of two measuring methods

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  przegląd metod pomiaru opadu pyłu. Wykonanie pomiarów, opracowanie wyników, analiza uzyskanych

danych

  Informacje dodatkowe  dostępna jest aparatura pomiarowa i analityczna (okres wykonywania pomiarów
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 KARTA OPISU PRACY nr 40

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Zastosowanie termowizji w energetyce

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 41

  Promotor pracy  Zając Daniel

  Tytuł pracy  Pomiary przepływu dwufazowego gaz-ciecz w przestrzeni międzyrurowej modelowego wymiennika ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  *

  Zadania do zrealizowania  

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 42

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Analiza systemu zbierania odpadów komunalnych w gminie Stronie Śląskie

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysis of municipal waste collection system in the community of Stronie Śląskie

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zebranie danych ilościowych i jakościowych dotyczących ilości odpadów w gminie. Analiza gospodarki

odpadami komunalnymi w gminie. Propozycje usprawnień.

  Informacje dodatkowe  Dostęp do danych dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Stronie Śląskie.

Umiejętności analityczne.

Obsługa programów komputerowych do oceny statystycznej
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 KARTA OPISU PRACY nr 43

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Ocena nowoczesnego systemu grzewczego dla domu jednorodzinnego

  Wersja angielska tytułu pracy  Analysys of modern heating system in single family house

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Zebranie danych ilościowych i jakościowych dotyczących zużycia energii w roku grzewczym w nowym domu

jednorodzinnym. Analiza skuteczności i opłacalności rozwiązania.

  Informacje dodatkowe  Dostęp do wyników pomiarów. Umiejętności analityczne.

Obsługa programów komputerowych do oceny statystycznej
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 KARTA OPISU PRACY nr 44

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem pompy ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  The project of installation for hot water using heat pumps

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  projektowa

  Zadania do zrealizowania  Opracowanie projektu przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem pompy ciepła powietrze woda

  Informacje dodatkowe  Znajomość przepisów regulujących projektowanie systemów przygotowania cwu. Umiejętności projektowe.

Znajomość obsługi specjalistycznego programu komputerowego Audytor H2O
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 KARTA OPISU PRACY nr 45

  Promotor pracy  Szmolke Norbert

  Tytuł pracy  Nowoczesne rozwiązania w budownictwie zeroenergetycznym

  Wersja angielska tytułu pracy  Modern solutions in zero-energy house

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  Definicja budownictwa ze względu na energochłonność. Omówienie materiałów i instalacji stosowanych w

budownictwie zero energetycznym na konkretnych przykładach.

  Informacje dodatkowe  Wiedza z zakresu budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię. Umiejętności analityczne. Umiejętność

przeprowadzenia analiz na podstawie danych literaturowych.
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 KARTA OPISU PRACY nr 46

  Promotor pracy  Ligus Grzegorz

  Tytuł pracy  Aplikacja metody DPIV do oceny trajektorii frakcji odpadów w segregatorze aerodynamicznym

  Wersja angielska tytułu pracy  Application of DPIV methods for waste fraction trajectory evaluation in aerodynamic classifier

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawcza

  Zadania do zrealizowania  przegląd literatury z zakresu mechanicznych metod segregacji odpadów oraz optycznych metod

pomiarowych w gospodarce odpadami, projekt i wykonanie stanowiska eksperymentalnego, przeprowadzenie

badań eksperymentalnych, aplikacja techniki DPIV do oceny torów ruchów frakcji odpadów komunalnych w

segregatorze aerodynamicznym 

  Informacje dodatkowe  umiejętność samodzielnej pracy w laboratorium

Strona51/64



 KARTA OPISU PRACY nr 47

  Promotor pracy  Bożym Marta

  Tytuł pracy  Określenie zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych przez składowanie odpadów odlewniczych na

podstawie badania stopnia wymywalności zanieczyszczeń

  Wersja angielska tytułu pracy  The determination of the threat to the groundwaters contamination possibilities by foundry wastes storage on

the basis on pollutants leachability

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy będzie określenie stopnia wymywania zanieczyszczenia z odpadów pochodzących z wybranej

odlewni w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska.

Zakres pracy będzie obejmował:

- przegląd literatury w zakresie składowania odpadów odlewniczych, wpływu składowanych odpadów na

środowisko, składu i stopnia zanieczyszczenia odpadów odlewniczych, stanu i źródeł zanieczyszczenia wód

podziemnych w Polsce i na świecie, 

- pobranie reprezentatywnych próbek odpadów hałdowanych na składowisku odpadów przemysłowych

wybranej odlewni,  

- przeprowadzenie badań wymywalności zanieczyszczeń z pobranych próbek

- przeprowadzenie eksperymentu, mającego na celu zbadanie stopnia wymywalności zanieczyszczeń w

zależności od szybkości filtracji,

- dokonanie oceny możliwości  zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez składowanie odpadów

odlewniczych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych oraz oceny stopnia  wymywalności w

zależności od intensywności opadów.

  Informacje dodatkowe  Dodatkowe wymagania:

- znajomość prawa ochrony środowiska, głównie gospodarki odpadami,

- umiejętność pracy w laboratorium chemicznym, znajomość podstawowych metod analitycznych

(potencjometrycznych, miareczkowych, wagowych, spektrofotometrycznych),

- wykazywanie chęci do prowadzenia eksperymentów,

- umiejętność myślenia i działania w sposób kreatywny,

- umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków na podstawie efektów eksperymentu
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 KARTA OPISU PRACY nr 48

  Promotor pracy  Hetmańczyk Ireneusz

  Tytuł pracy  Akumulatory ciepła w pojazdach

  Wersja angielska tytułu pracy  Heat accumulator in vehicles

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  projektowo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Przedstawic bilans cieplny silnika z ze szczególnym uwzglednieniem strat ciepła, rózne formy

przechowywania energii cieplnej, rozwiazania juz stosowane w motoryzacji. Zaproponowac mozliwe do

akceptacji przez uzytkownika rozwiazanie i wykonac rachunek ekonomiczny.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 49

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Sezonowy wpływ warunków atmosferycznych na wielkość imisji pyłów zawieszonych

  Wersja angielska tytułu pracy  Seasonal impact of weather conditions on the scale of the particulate matter immission

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  zaznajomienie się z problematyką zanieczyszczeń pyłowych oraz wpływem warunków meteo na propagację

zanieczyszczeń, przygotowanie, wykonanie i analiza wyników pomiarów.

  Informacje dodatkowe  dostępna jest aparatura pomiarowa i analityczna (okres wykonywania pomiarów
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 KARTA OPISU PRACY nr 50

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Wpływ ruchu ulicznego na depozycję metali ciężkich na przykładzie obwodnicy północnej Opola

  Wersja angielska tytułu pracy  Impact of traffic on heavy metals deposition on the example of the North-baypass of Opole City

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  zaznajomienie się z problematyką oddziaływania transportu drogowego na jakość środowiska,

przygotowanie, wykonanie pomiarów, analiza wyników

  Informacje dodatkowe  dostępna jest aparatura pomiarowa i analityczna (okres wykonywania pomiarów
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 KARTA OPISU PRACY nr 51

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Kierunki i możliwości ograniaczania niskiej emisji na terenach zurbanizowanych

  Wersja angielska tytułu pracy  Directions and possibilities of low emmission limiting on urbanised areas

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  teoretyczna

  Zadania do zrealizowania  wnikliwa analiza informacji literaturowych dotyczących problematyki niskiej emisji. Zwarte przedstawienie

uzyskanych informacji

  Informacje dodatkowe  praca teoretyczna
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 KARTA OPISU PRACY nr 52

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Badania stężenia pyłu zawieszonego na obszarze oddziaływania niskiej emisji

  Wersja angielska tytułu pracy  Concentrations of particulate matter in the area of the impact of low emission

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  zaznajomienie się z problematyką zanieczyszczeń pyłowych i oddziaływaniem niskiej emisji, przygotowanie,

wykonanie i analiza wyników pomiarów

  Informacje dodatkowe  dostępna jest aparatura pomiarowa i analityczna (okres wykonywania pomiarów
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 KARTA OPISU PRACY nr 53

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Sposoby oczyszczania pomieszczeń z zanieczyszczeń pyłowych 

  Wersja angielska tytułu pracy  Methods of the purification on indoor particulate matter

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  opisanie różnych metod oczyszczania pomieszczeń z zanieczyszczeń pyłowych

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 54

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Transport pneumatyczny w przemyśle spożywczym

  Wersja angielska tytułu pracy  Pneumatic conveying in the food industry

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zestawienie informacji na temat transportu pneumatycznego w wybranym przemyśle

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 55

  Promotor pracy  Borsuk Grzegorz

  Tytuł pracy  Transport pneumatyczny w przemyśle energetycznym

  Wersja angielska tytułu pracy  Pneumatic conveying in energy industry

  Jednostka realizująca pracę  KTCiAP / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

  Charakter pracy  analityczna

  Zadania do zrealizowania  zestawienie informacji na temat transportu pneumatycznego w wybranym przemyśle

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 56

  Promotor pracy  Skoczylas Dariusz

  Tytuł pracy  Parametry geometryczne płytowych wymienników ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  Geometrical parameters of plate heat exchangers

  Jednostka realizująca pracę  KIS / Katedra Inżynierii Środowiska

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Opis wymienników płytowych. Wskazanie wpływu  parametrów geometrycznych na opory przepływu i

wymianę ciepła w płytowych wymiennikach ciepła.

Opracowanie zaleceń projektowych

  Informacje dodatkowe  Wang L., Sunden B., Manglik R.M.: Plate Heat Exchangers: Design, Applications and Performance,

WITPress, 2008

Znajomość zagadnień z przepływu ciepła
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 KARTA OPISU PRACY nr 57

  Promotor pracy  Dyga Roman

  Tytuł pracy  Techniki odzyskiwania i akumulacji ciepła

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Praca swoim zakresem obejmuje charakterystykę technik odzyskiwania i akumulacji ciepła, opis procesów

przemysłowych w których działania takie są podejmowane, uzyskiwane efekty energetyczne oraz

ekonomiczne. Ze szczególną uwagą należy potraktować aspekty techniczne w tym budowę, zasady działania

oraz eksploatacji wykorzystywanych urządzeń i aparatów.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 58

  Promotor pracy  Dyga Roman

  Tytuł pracy  Wykorzystanie materiałów porowatych w procesach inżynierii środowiska

  Wersja angielska tytułu pracy  

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest wskazanie efektów technologicznych zastosowania różnych materiałów porowatych jako

wypełnień aparatów przemysłowych i inżynierii środowiska. Praca swoim zakresem obejmuje: charakterystykę

materiałów o strukturze porowatej; opis procesów technologicznych realizowanych w przestrzeni porowatej;

przegląd konstrukcji aparatury przemysłowej z wypełnieniem porowatym.

  Informacje dodatkowe  
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 KARTA OPISU PRACY nr 59

  Promotor pracy  Olszowski Tomasz

  Tytuł pracy  Jakość powietrza na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Air quality in the Stobrawski Park Krajobrazowy remote area

  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 zanieczyszczeń powietrza, żródła, rodzaje,

interakcje. Wykonanie pomiarów, opracowanie wyników

  Informacje dodatkowe  dostępna jest aparatura pomiarowa i analityczna (okres wykonywania pomiarów; lato-jesień-zima 2012/13),

dotyczy terenów wiejskich i kompleksów leśnych
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