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INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W LUBUSKIEM


INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO





dr inż. Piotr Ziembicki



38 lat doświadczenia badawczo-wdrożeniowego
i dydaktycznego,
doświadczona kadra naukowo-badawcza, w tym w znacznym
stopniu praktykujący projektanci,
laboratoria badawcze na najwyższym poziomie,
projekty badawcze finansowane ze środków UE i NCBiR,
ścisła współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Inżynieria Środowiska





studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia,
7 semestrów (3,5 roku) + 3 semestry (1,5 roku),
tytuł zawodowy inżyniera oraz magistra inżyniera,
dwie specjalności:





Energetyka Komunalna - profil praktyczny




dr inż. Piotr Ziembicki

Urządzenia sanitarne,
Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów.



studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia,
8 semestrów (4 lata),
tytuł zawodowy inżyniera.
dwie specjalności:



Komunalna energetyka cieplna,
Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne.
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WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI


Rozwój cywilizacyjny, postęp technologiczny
to ogromna szansa na szczęśliwe i dostatnie
życie, ale też zagrożenia:






dr inż. Piotr Ziembicki





wzrost zapotrzebowania na energię,
wyczerpywanie się paliw kopalnych,
emisja zanieczyszczeń (spalanie paliw kopalnych),
konieczność podnoszenia efektywności
energetycznej w budownictwie i przemyśle,
wzrost oczekiwań w zakresie całorocznego
komfortu cieplnego (ogrzewanie i chłodzenie),
efekt cieplarniany.

TO WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO
ŚWIATA DLA DYSCYPLINY
ENERGETYKA KOMUNALNA.
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ENERGETYKA KOMUNALNA
Czym zajmuje się dyscyplina Energetyka komunalna
i dlaczego JEST dyscypliną przyszłości?
Pakiet 3 x 20

Odnawialne źródła
energii

Redukcja emisji CO2

Efektywność
energetyczna
technologii
produkcyjnych

Optymalizacja
produkcji i
dystrybucji energii

dr inż. Piotr Ziembicki

Termomodernizacja
budynków i instalacji

Czyste technologie
produkcji ciepła

Optymalizacja instalacji
budynkowych
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ENERGETYKA KOMUNALNA







dr inż. Piotr Ziembicki



Nowoczesne systemy wytwarzania
i przesyłania energii (ciepło, chłód, energia
elektryczna),
Odnawialne źródła energii – systemowe
oraz przeznaczone dla budownictwa,
Sieci i węzły ciepłownicze, w tym systemy
hybrydowe cieplno-chłodnicze,
Instalacje wewnętrzne – grzewcze, chłodnicze,
klimatyzacyjne i inne,
Efektywność energetyczna w budownictwie
i przemyśle.

Instytut Inżynierii Środowiska

6

ENERGETYKA KOMUNALNA


Nowoczesna Energetyka komunalna
to nowoczesne, innowacyjne metody
badawcze i projektowe






dr inż. Piotr Ziembicki



modelowanie procesów, technologii i instalacji,
symulacja komputerowa energetyki budynków,
wspomaganie komputerowe projektowania
(systemy CAD, BIM – Building Information
Modelling),
nowoczesne metody obliczeniowe wykorzystujące
dedykowane oprogramowanie np. MATLAB.

Przy Instytucie Inżynierii Środowiska UZ
(Centrum Budownictwa Zrównoważonego
i Energii) działa jedno z najnowocześniejszych laboratoriów
symulacyjnych w Polsce.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII




Pakiet 3 x 20 zakłada wzrost o 20% udziału
odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie
energetycznym (do 2020 r.).
To oznacza konieczność:
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przeprojektowania istniejących źródeł ciepła
oraz uzupełnienia o instalacje kolektorów słonecznych
i pomp ciepła,
wspierania architektów w projektowaniu budynków
pasywnie wykorzystujących energię słoneczną,
doradztwa na rzecz samorządów terytorialnych
w zakresie kreowania polityki energetycznej gmin,
miast i wsi.

ZADANIA DYSCYPLINY ENERGETYKA
KOMUNALNA.
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REDUKCJA EMISJI CO2





Pakiet 3 x 20 zakłada redukcję emisji gazów
cieplarnianych o 20% do 2020 r.
70% całego potencjału redukcji emisji pochodzi
z poprawy wydajności energetycznej
i wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii.
Wynika z tego konieczność:
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zmian w technologiach produkcji i dystrybucji
ciepła i energii elektrycznej,
optymalizacji systemów chłodzenia budynków,
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OŹE).

WSZYSTKIE POWYŻSZE ZADANIA
SĄ REALIZOWANE W RAMACH
DYSCYPLINY ENERGETYKA KOMUNALNA.
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Pakiet 3 x 20 zakłada wzrost efektywności
energetycznej o 20%.
Dyrektywy UE wymagają aby do 2020 r.
wszystkie nowe budynki były niemal zero
energetyczne, a budynki państwowe do 2018 r.
Oznacza to konieczność:
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uwzględnienia specjalnych wymagań dla instalacji
grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania ciepłej
wody użytkowej w budynku,
szczegółowej analizy źródła ciepła oraz doboru
optymalnego rozwiązania uwzględniającego aspekty
środowiskowe oraz zyski ciepła.

ZADANIA DYSCYPLINY ENERGETYKA
KOMUNALNA.
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FINANSOWANIE ENERGETYKI



Perspektywa finansowania na lata
2014-2020 UE to ponad 300 mld zł dla Polski.
Po raz pierwszy jednymi z podstawowych
celów będą:






dr inż. Piotr Ziembicki




efektywność energetyczna w budownictwie
i przemyśle,
gospodarka niskoemisyjna (CO2),
odnawialne źródła energii.

Szacuje się, że poziom finansowania tych
inwestycji ze środków UE to ok. 60 mld zł.
Dodatkowe wsparcie stanowić będą programy
finansowane przez NFOŚiGW.
WSPARCIE DYSCYPLINY ENERGETYKA KOMUNALNA.
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ENERGETYKA KOMUNALNA


CZEGO PRZEDE WSZYSTKIM UCZYMY?


przedmioty techniczne, specjalistyczne, np.:











DO CZEGO PRZYKŁADAMY
MNIEJSZĄ WAGĘ?


dr inż. Piotr Ziembicki

Energooszczędne instalacje grzewcze,
Konwencjonalne źródła ciepła,
Systemy ciepłownicze,
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
Ochrona środowiska w energetyce,
Odnawialne źródła energii,
Komputerowe techniki obliczeniowe i symulacyjne…




matematyka,
fizyka,
mechanika techniczna.
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ENERGETYKA KOMUNALNA


KARIERA ZAWODOWA?







dr inż. Piotr Ziembicki






przedsiębiorstwa związane z produkcją
i przesyłem ciepła i energii elektrycznej,
firmy projektowe, wykonawcze
i konsultingowe w zakresie energetyki
komunalnej,
jednostki administracji terytorialnej
i centralnej,
spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające
nieruchomościami,
przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki
komunalnej,
firmy budowlano - instalacyjne,
firmy audytorskie w zakresie energetyki oraz budownictwa,
własna działalność gospodarcza.
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ENERGETYKA KOMUNALNA


DLACZEGO WARTO?


dr inż. Piotr Ziembicki



ponieważ po ukończeniu kierunku Energetyka komunalna będziesz miał
jeden z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce,
wykształcenie techniczne gwarantuje
zatrudnienie – inżynier zawsze
będzie potrzebny!
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PROJEKTY BADAWCZE


W kontekście wyzwań rynku energetycznego podjęto się
przygotowania i realizacji projektu badawczego





Tytuł projektu





Wytwarzanie chłodu z ciepła sieciowego w Zielonej Górze.

Zespół badawczy składa się ze specjalistów w obszarze energetyki
i ciepłownictwa, a także w zakresie symulacji komputerowej.
Ośrodki naukowe i przemysłowe realizujące projekt badawczy




dr inż. Piotr Ziembicki

Kierownik Projektu Badawczego – dr inż. Piotr Ziembicki,
Koordynator Projektu – Ryszard Francuz.



Uniwersytet Zielonogórski,
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
EDF Polska S.A.,
Park Naukowo – Technologiczny UZ (laboratorium symulacji komputerowej).
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PROJEKTY BADAWCZE




Koncepcja projektu badawczo – wdrożeniowego jest oparta
na trzech podstawowych kierunkach prac, które są wzajemnie
powiązane i będą realizowane w ścisłej koordynacji.
Pierwszym z nich są prace badawcze prowadzące do:




Drugim kierunkiem prac jest
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opracowania projektu węzła cieplno-chłodniczego opartego
o zarekomendowany w drodze badań agregat sorpcyjny (zrealizowany).

realizacja inwestycji pilotażowej polegającej na wdrożeniu
zarekomendowanych rozwiązań w wybranym rzeczywistym budynku
w Zielonej Górze (zrealizowany).

Trzecim zadaniem jest


opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego (opomiarowanie węzła
cieplno-chłodniczego) oraz szczegółowe i wielokryterialne przebadanie
zaprojektowanych i wdrożonych rozwiązań (w trakcie realizacji).

Instytut Inżynierii Środowiska

16

PROJEKTY BADAWCZE

dr inż. Piotr Ziembicki



Model budynku – TRNSYS (+ SketchUP + trnsys3d)
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dr inż. Piotr Ziembicki

PROJEKTY BADAWCZE
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PROJEKTY BADAWCZE


W celu poprawy efektywności wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła podjęto się przygotowania i realizacji projektu badawczego





Tytuł projektu




Analiza możliwości zastosowania sorpcyjnej pompy ciepła do odzysku energii
z układu chłodniczego kondensacyjnej turbiny parowej w bloku gazowo –
parowym w Zielonej Górze.

Ośrodki naukowe i przemysłowe realizujące projekt badawczy




dr inż. Piotr Ziembicki

Kierownik Projektu Badawczego – dr inż. Piotr Ziembicki,
Koordynator Projektu – Henryk Kubiczek.



Uniwersytet Zielonogórski,
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
EDF Polska S.A.,
Park Naukowo – Technologiczny UZ (laboratorium symulacji komputerowej).
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dr inż. Piotr Ziembicki

PROJEKTY BADAWCZE
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ENERGETYKA KOMUNALNA


KONTAKT:


dr inż. Piotr Ziembicki



zapraszamy na strony internetowe: www.iis.uz.zgora.pl
facebook: https://www.facebook.com/Instytut.Inzynierii.Srodowiska.UZ
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