
Kierunek studiów Energetyka, profil praktyczny, III rok 
 

Propozycja tematyki (obszarów) prac dyplomowych  
 

IGLOTECHNIK Sp. z o.o. 

1. Pompa ciepła wykorzystująca ciepło odpadowe z systemu wentylacyjnego 

2. Analiza porównawcza metody chłodzenia z zastosowaniem układu wody lodowej i układu freonowego 
w pomieszczeniach hotelowych 

3. Wykorzystanie kolektorów słonecznych w instalacjach pośrednich systemów absorpcyjnych 

4. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania odzysku ciepła w klimatyzacji dla wybranego obiektu 

5. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania odzysku ciepła dla wybranego obiektu 

 

UESA Polska Sp. z o.o. 

 Obszar związany ze zdalnym sterowaniem urządzeń rozdzielczych średniego napięcia w sieciach 
energetyki zawodowej 

 Współpraca z ENEA Operator Sp. z o.o. w celu implementacji proponowanych rozwiązań w sieciach 
energetyki zawodowej 

 

Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ Sulechów 

1. Inteligentna studnia zbiorcza dolnego źródła pompy ciepła 
a. Koncepcja studni i zarządzania energią z dolnego źródła 
b. Odbiór danych z czujników pomiarowych umieszczonych w studni zbiorczej 
c. Budowa układu automatyki i zarządzania energią dolnego źródła poprzez inteligentną studnię  
d. Wizualizacja procesu zarządzania  

2. Wykorzystanie powietrznej wewnętrznej pompy ciepła do wentylacji obiektu 
a. Opracowanie koncepcji 
b. Badanie i analiza parametrów energetycznych pompy ciepła  
c. Wykorzystanie układu rekuperacji do podniesienia wydajności pompy ciepły 
d. Sezonowe symulacje uzysków 

3. Porównanie technologii paneli fotowoltaicznych 
a. Badania parametrów i wydajności paneli monokrystalicznych, polikrystalicznych i amorficz-

nych 

b.  Porównanie wydajności paneli umieszczonych na różnych konstrukcjach 
4. Budowa układu zasilania lampy ulicznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych do zastosowania 

w parkach miejskich 

a. Dobór lampy do warunków zastosowania w parkach miejskich 
b. Dobór i wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej lampę  
c. Dobór i wykonanie systemu akumulacji energii dla lampy 
d. Wykonanie systemu monitoringu działania lampy 

5. Wizualizacja procesu działania kotła na biomasę 
a. Rozmieszczenie czujników 
b. Wykonanie układu odbioru danych 
c. Wykonanie wizualizacji procesu spalania biomasy 

6. Analiza techniczno - ekonomiczna instalacji prosumenckiej w nowych realiach prawnych 
a. Projekt instalacji prosumenckiej 
b. Dopasowanie instalacji do profili zużycia energii  
c. Analiza ekonomiczna z uwzględnieniem systemu net meteringu i taryf gwarantowanych 



7. Wykorzystanie układu wodorowego ogniwa paliwowego do akumulacji energii 
a. Dobór procesu akumulacji energii za pomocą wodoru 
b. Ocena parametrów energetycznych 
c. Ocena sprawności przetwarzania  

8. Budowa laboratoryjnego modelu biogazowni 
a. Koncepcja laboratoryjnego modelu biogazowni 
b. Wykonanie, rozmieszczenie opomiarowania 
c. Badania parametrów 

9. „Zielone gniazdko” sprzężone z instalacją fotowoltaiczną  
a. Opracowanie koncepcji sterowanego gniazdka uruchamianego w przypadku produkcji energii 

z instalacji fotowoltaicznej 
b. Wykonanie gniazdka z informacją o dostępnej energii z instalacji fotowoltaicznej 
c. Wizualizacja pracy gniazdka  

10. Dobór systemu sztucznego oświetlenia do uprawy alg energetycznych 
a. Wymagania stawiane uprawom alg (dostępność i parametry warunków klimatycznych) 
b. Dobór systemu ogrzewania i oświetlenia 
c. Wykonanie modelu szklarni do uprawy alg 

 
 

Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A. 
 

1. Analiza strat cieplnych sieci ciepłowniczych miasta Nowej Soli/ Wolsztyn/ Żagań/ Żary  (m.in. wyko-
rzystanie kamery termowizyjnej)  

2. Techniczno – ekonomiczne aspekty projektowania i budowy preizolowanych sieci ciepłowniczych –
optymalizacja systemów (układów geometrycznych, optymalizacja średnic, zagłębień, izolacji termicz-
nych –„standard, „plus”, optymalizacja układów alarmowych, uwarunkowań geologicznych i gruntowo 
–wodnych, itp.)      

3. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu w kotłowni systemowej miasta Gu-
bin/Wolsztyn/Sulechów/Dębno (inwentaryzacja, konfiguracja układu, wybór paliwa, dobór jednostek, 
analiza, uregulowania prawne, finansowanie)  

4. Produkcja energii elektrycznej z OZE na bazie ogniw fotowoltaicznych na terenach kotłowni 
O/lubuskiego (inwentaryzacja, wybór lokalizacji, konfiguracja układu, dobór urządzeń, analiza opłacal-
ności, finansowanie)  

5. Modernizacja istniejącego systemu nadrzędnego kotłowni systemowej w Żarach - wymiana sterownika 
swobodnie programowalnego Xenta na SAIA  

6. Wpływ czynników zewnętrznych na wyniki analizy fizykochemicznej  miału węglowego (sposób i czas 
składowania, pobór próby, warunki atmosferyczne, pomiar parametrów fizykochemicznych - kalory-
metr)  

7. Komin jako instalacja odgromowa na przykładzie obiektów O/lubuskiego (inwentaryzacja, wady i zale-
ty, skuteczność zabezpieczenia, dalsze kierunki prac) 

8. Zabezpieczenie kotłowni systemowych O/lubuskiego przed zanikiem napięcia (inwentaryzacja, skutki 
ew. zaniku, źródła zasilania awaryjnego, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe)  

9. Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia w kotłowniach systemowych (inwentaryzacja, kierunki mo-
dernizacji , optymalizacja kosztów)  

10. Automatyzacja procesu nawęglania i odżużlania kotłowni O/lubuskiego (inwentaryzacja, przegląd do-
stępnych rozwiązań – wady, zalety, dobór optymalnego)  

 

Proton Sp. z o.o. 
 

1. System fotowoltaiczny wspomagający zasilanie akumulatorowni 


