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

  1   Proces technologiczny wytwarzania granulowanych substancji spożywczych REZ.

  2   Wpływ zaburzeń lokalnych na moc tłoczenia dyspersji cieczy w rurociągu

  3   Technologia wytwarzania alkoholu etylowego REZ.

  4   Projekt zbiornika magazynowego azotu REZ.

  5   Wykorzystanie reaktorów airlift do procesów realizowanych w obecności unieruchomionych mikroorganizmów

  6   Transport rurociągowy zawiesin trudno płynących REZ.
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 KARTA OPISU PRACY nr 1

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Proces technologiczny wytwarzania granulowanych substancji spożywczych

  Wersja angielska tytułu pracy  Technological process of granular food production

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka instalacji do produkcji granulowanych substancji spożywczych oraz opis technologii ich

wytwarzania.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu wytwarzania substancji spożywczych, foldery producentów, zainteresowanie

zagadnieniami techniczno-konstrukcyjnymi aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 2

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Wpływ zaburzeń lokalnych na moc tłoczenia dyspersji cieczy w rurociągu

  Wersja angielska tytułu pracy  Effects of local disturbances on the power of pumping liquid dispersion in the pipeline

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opisanie związku pomiędzy warunkami przepływu dyspersji cieczy a zmianami jej

parametrów reologicznych wynikających z zaburzeń lokalnych wywołanych elementami armatury. Zakres

pracy obejmuje eksperymentalne wykonania stosownych pomiarów na istniejącej instalacji badawczej oraz

opracowania uzyskanych wyników.

  Informacje dodatkowe  Literatura podstawowa z zakresu reologii płynów, przepływów dwufazowych oraz projektowania instalacji

przepływowych. Znajomość obsługi komputerowego arkusza kalkulacyjnego i programu do graficznej

prezentacji wyników pomiarów i obliczeń.
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 KARTA OPISU PRACY nr 3

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Technologia wytwarzania alkoholu etylowego

  Wersja angielska tytułu pracy  Technology of ethanol production

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka instalacji do produkcji alkoholu oraz opis technologii jego wytwarzania.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu wytwarzania alkoholi, foldery producentów, zainteresowanie zagadnieniami

techniczno-konstrukcyjnymi aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 4

  Promotor pracy  Czernek Krystian

  Tytuł pracy  Projekt zbiornika magazynowego azotu

  Wersja angielska tytułu pracy  Project of nitrogen storage tank

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzno-projektowa

  Zadania do zrealizowania  Charakterystyka zbiorników magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników do gazów.

Wykonanie obliczeń projektowych zbiornika magazynowego azotu.

  Informacje dodatkowe  Literatura z zakresu magazynowania, foldery producentów, zainteresowanie zagadnieniami

techniczno-konstrukcyjnymi aparatury procesowej.
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 KARTA OPISU PRACY nr 5

  Promotor pracy  Płaczek Małgorzata

  Tytuł pracy  Wykorzystanie reaktorów airlift do procesów realizowanych w obecności unieruchomionych mikroorganizmów

  Wersja angielska tytułu pracy  The use of airlift reactors for processes performed in the presence of immobilized microorganisms

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  monograficzna

  Zadania do zrealizowania  Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy odnośnie reaktorów airlift (z wewnętrzną i zewnętrzną cyrkulacją, z

odwrotną warstwą fluidalną). Opis podstaw procesu biodegradacji z zastosowaniem wybranych

mikroorganizmów. Charakterystyka technik unieruchamiania mikroorganizmów.

  Informacje dodatkowe  Znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z anglojęzycznej literatury.
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 KARTA OPISU PRACY nr 6

  Promotor pracy  Hapanowicz Jerzy

  Tytuł pracy  Transport rurociągowy zawiesin trudno płynących

  Wersja angielska tytułu pracy  Pipeline transportation is difficult flowing suspensions

  Jednostka realizująca pracę  KIP / Katedra Inżynierii Procesowej

  Charakter pracy  badawczo-analityczna

  Zadania do zrealizowania  Celem pracy jest opisanie związku pomiędzy parametrami reologicznymi skoncentrowanej zawiesiny a

nakładem energii koniecznej do jej tłoczenia w rurociągu. Zakres pracy obejmuje eksperymentalne

wyznaczenie właściwości spreparowanych zawiesin oraz wykorzystanie tych danych do obliczenia oporów

przepływu zawiesiny przez wybraną instalację rurociągową.

  Informacje dodatkowe  Literatura podstawowa z zakresu reologii płynów oraz projektowania instalacji przepływowych. Znajomość

obsługi komputerowego arkusza kalkulacyjnego i programu do graficznej prezentacji wyników pomiarów i

obliczeń.
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