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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E801 - Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L6 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza z zakresu podstaw termodynamiki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami otrzymywania wodoru i jego ma-
gazynowania. Zdobycie wiadomości o procesach spalania wodoru w ogniwach paliwowych. 
Zapoznanie się z rodzajami ogniw paliwowych oraz sposobami ich badania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z zaliczenia laboratorium (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Metody przemysłowe otrzymywania wodoru. Metody przyszłościowe otrzymywania wodoru. 
Magazynowanie wodoru. Najnowsze zastosowania wodoru. Spalanie wodoru w ogniwach 
paliwowych. Termodynamika ogniw paliwowych. Reakcje elektrochemiczne w ogniwach pa-
liwowych. Równanie Butlera-Volmera. Wymiana masy w ogniwach paliwowych. Modelowa-
nie ogniw paliwowych. ZałoŜenia upraszczające. Równania opisujące zachodzące zjawiska. 
Charakterystyka ogniw paliwowych. Rodzaje ogniw paliwowych. Znaczenie ogniw paliwo-
wych w ochronie środowiska. Układy hybrydowe z wykorzystaniem ogniw paliwowych. 
Laboratoria  
Badania elektrolizera. Budowa i zasada działania ogniw fotowoltaicznych oraz paliwowych. 
Wyznaczanie charakterystyk ogniw fotowoltaicznych oraz paliwowych. Wyznaczanie spraw-
ności ogniw fotowoltaicznych oraz paliwowych. 

Literatura podstawowa  
[1] Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Wrocław 1999. 
[2] O’Hayre R. et al.; Fuel Cell Fundamentals. John Wiley & Sons, New York 2009. 
[3] Hodge B. K.; Alternative Energy Systems and Applications. John Wiley & Sons, Starkville 

2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Al-Hallaj S.,  Kiszynski K.; Hybrid Hydrogen Systems, Stationary and Transportation Ap-

plications, Springer 2008. 
[2] Bove P., Ubertini S.; Modeling Solid Oxide Fuel Cells: Methods, Procedures and Tech-

niques, Amazon 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Piotr Duda, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E802 - Energetyczne wykorzystanie biomasy 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z moŜliwościami energetycznego wykorzystania 
biomasy, technikami spalania w kotłach na biomasę i współspalania biomasy w kotłach du-
Ŝych kotłach energetycznych.  

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium zaliczeniowe z wykładów. 
Ocena ko ńcowa: ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Definicja, charakterystyka i energetyczny potencjał biomasy. Technologie i urządzenia do 
spalania biomasy. Termiczne przetwarzanie biomasy. Wykorzystanie drewna i słomy na po-
trzeby energetyczne. Przykłady kotłowni opalanych drewnem i słomą. Surowce do produkcji 
biopaliw. Źródła oraz technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu. 
Ekonomiczne i ekologiczne zagadnienia wykorzystania biomasy. Współspalanie biomasy w 
kotłach energetycznych. 

Literatura podstawowa  
[1] Lewandowski W.; Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa 2003. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Pronobis M.; Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Klugman-Radziemska E.; Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. 

Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009. 
[2] Wandrasz J. W., Wandrasz A. J.; Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w 

procesach termicznych. Wyd. Seidel-Przywecki,  Warszawa 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bohdan Węglowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów ENERGETYKA 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E803 - Chłodnictwo i pompy ciepła 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne - II stopie ń I 2 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z podstaw termodynamiki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Nabycie umiejętności projektowania obiegów chłodniczych, 
ujęć dolnych źródeł ciepła pomp ciepła, skraplaczy i parowaczy pomp ciepła. 

Metody dydaktyczne:  wykonywanie na zajęciach obliczeń projektowych objętych progra-
mem przedmiotu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie indywidualnego, samodzielnie wykona-
nego projektu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
SpręŜarkowe obiegi jednostopniowe: schematy obiegów. SpręŜarkowe obiegi wielostopnio-
we i kaskadowe: schematy obiegów. Absorpcyjne obiegi chłodnicze: prosty, z wymiennikiem 
ciepła roztworów, ze zwrotną wymianą ciepła. Systemy chłodnicze do oziębiania bezpośred-
niego w układzie z termostatycznym zaworem rozpręŜnym i w układzie pompowym. Systemy 
chłodnicze do oziębiania pośredniego (woda, solanka, glikol). Obiegi i procesy słuŜące do 
uzyskiwania temperatur kriogenicznych. Aparaty spręŜarkowych i absorbcyjnych urządzeń 
ziębniczych. WyposaŜenie dodatkowe urządzeń spręŜarkowych. Wykorzystanie pomp ciepła 
w klimatyzacji oraz technice chłodniczej do odzysku ciepła. Współpraca pomp ciepła z róŜ-
nymi systemami grzewczymi. Ustalone i nieustalone procesy cieplne zachodzące w dolnych 
źródłach ciepła pomp ciepła (powietrze, woda, grunt). Zagadnienia regulacyjne związane z 
pracą urządzeń chłodniczych. 

Projekty  
Projektowanie jednostopniowego obiegu urządzenia ziębniczego. Projektowanie wielostop-
niowych i kaskadowych obiegów ziębniczych. Projektowanie absorpcyjnego obiegu ziębni-
czego. Dobór urządzeń dla jednostopniowego obiegu chłodniczego. Projektowanie obiegów 
ziębniczych dla pomp ciepła. Projekt pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Projekt pompy 
ciepła typu woda-woda. Projektowanie ujęć dolnych źródeł ciepła pomp ciepła (woda, grunt, 
powietrze).) 
Literatura podstawowa  
[1] Zalewski W.; Pompy ciepła. IPPU Masta, Gdańsk 2001. 
[2] Kays W. M., London A.L.; Compact heat exchangers. Krieger Publishing Company, Mala-

bar, Florida 1998. 
[3] Recknagel, H. i inni;  Ogrzewanie i klimatyzacja - poradnik. EWFE, Gdańsk 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zalewski W.; Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. PK, Kraków 2007.  
[2] Gutkowski K. M.; Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Beata Niezgoda-śelasko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E804 - Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowy ch 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami zagospodarowanie i unieszko-
dliwiania odpadów.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie z wykładów, zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa: ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Odpady komunalne i przemysłowe. Podział odpadów. Ilość i skład morfologiczny odpadów 
komunalnych. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych – składowanie, kompostowanie, 
metody termiczne. Składowiska: lokalizacja, projektowanie, badania wstępne i budowa skła-
dowisk, eksploatacja składowisk odpadów (składowiska komunalne, składowanie odpadów 
niebezpiecznych). Wymagane dokumenty i decyzje. Monitoring składowisk odpadów – fi-
zyczny i biologiczny. Eksploatacja składowiska – składowanie, instalacja odgazowania, insta-
lacja odwadniania. Metody uszczelniania składowisk. Rekultywacja składowisk i zagospoda-
rowanie. Sposoby utylizacji odpadów komunalnych. Procesy spalania i pirolizy, spalanie i 
piroliza odpadów komunalnych. Odpady szpitalne, sposoby utylizacji i niszczenia ich infek-
cyjnych właściwości.  
Ćwiczenia  
Opracowanie technologii rekultywacji składowiska lub wybranego typu nieuŜytków poprze-
mysłowych. 
Literatura podstawowa  
[1] Siuta I., Wasiak G.; Zasady gospodarki odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym. 

IOŚ, Warszawa 1991. 
[2] Kempa E.; Gospodarka odpadami miejskimi. Arkady, Warszawa 1983. 
[3] Jędrczak A.; Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Oleszkiewicz J.; Eksploatacja składowiska odpadów. Lem Projekt, Kraków 1999.  
[2] Cęckiewicz S.; Utylizacja osadów ściekowych i innych odpadów. CEBEA, Kraków 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E805 - Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wod nej 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z fizyki i mechaniki płynów. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie wiedzy z zakresu dynamiki przepływów. Zdoby-
cie wiedzy teoretycznej  niezbędnej przy modelowaniu ruchu płynu w obszarze wirników ma-
szyn przepływowych. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w zajęciach, wykonanie sprawdzianów obliczenio-
wych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu i ćwiczeń audytoryjnych, zda-
nie egzaminu. 
Zasada wystawienia oceny ko ńcowej:  średnia waŜona z zaliczenia ćwiczeń (0,4) i egza-
minu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Turbiny wiatrowe: wolnobieŜne, średniobieŜne, szybkobieŜne. Rodzaje 
turbin wiatrowych. Reakcja aerodynamiczna działająca na konstrukcję turbiny. Moc turbiny 
wiatrowej. Sprawność turbiny wiatrowej. Kryterium maksymalnego wykorzystania mocy- kry-
terium Betza. Współczynnik wykorzystania mocy Cp, współczynnik siły wzdłuŜnej Cx. Krzy-
wa mocy turbiny wiatrowej. Elementy teorii łopaty śmigła, współczynnik siły unoszenia CL, 
współczynnik siły oporu CD. Konfiguracja rotora turbiny.  
Rodzaje turbin wodnych. Turbiny akcyjne (natryskowe) i turbiny reakcyjne (naporowe). Moc 
turbiny akcyjnej. Optymalna prędkość obwodowa koła turbiny i moc maksymalna.  
Moc turbiny reakcyjnej – równanie  Eulera dla reakcyjnych maszyn przepływowych. Twier-
dzenie śukowskiego – Kutty. Trójkąty prędkości na wlocie i wylocie z przestrzeni łopatkowej. 
Elementy teorii podobieństwa dla wirnikowych maszyn przepływowych. Efekt skali. Typowe 
turbiny wodne: promieniowa Francisa i osiowa Kaplana. Sprawność turbin wodnych. Stopień 
reakcyjności turbin.  
Ćwiczenia  

Obliczanie mocy turbiny wiatrowej o osi poziomej. Wyznaczanie reakcji aerodynamicznej 
działającej na konstrukcję turbiny. Wyznaczanie sił oporu i unoszenia działających na opły-
wany profil (łopatę śmigła). Wyznaczanie optymalnej mocy turbiny Francisa. Charakterystyki 
mocy turbiny Francisa. Wyznaczanie sił działających na łopatki turbiny osiowej. 

Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Da Rosa A.; Fundamentals of Renewable Energy Processes. Elsevier, New York 2009.  
[3] Zoeb H., Zulkifly A., Zainal A.; Basic Fluid Mechanics and Hydraulic Machines. CRC 

Press, Taylor & Francis Group, New York 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, War-
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szawa 2006. 
[2] White F. M.; Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E806 - Mikrosiłownie 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 3 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: ogólna wiedza z podstaw termodynamiki  
i mechaniki płynów. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy na temat budowy i zasady działania mikrosi-
łowni/mikroelektrociepłowni, poznanie podstawowych elementów składowych mikrosiłowni, 
poznanie moŜliwości zastosowania tego typu urządzeń. 

Metody dydaktyczne:  metody podające: wykład multimedialny, objaśnienie/wyjaśnienie, 
metody problemowe: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, „burza mózgów). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium zaliczeniowego. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Obieg cieplny Rankina. Schemat mikrosiłowni z niskowrzącym czynnikiem roboczym. Sche-
mat mikroelektrociepłowni z niskowrzącym czynnikiem roboczym. Dobór czynnika dla obiegu 
roboczego ORC (Organic Ranking Cycle) dla określonych źródeł ciepła ciepła odpadowe-
go.Obiegi termodynamiczne mikrosiłowni i mikroelektrociepłowni ORC. Mikrosiłownie binar-
ne. Sprawność mikrosiłowni ORC. Dobór podstawowych parametrów termodynamicznych w 
obiegu ORC. Podstawowe elementy konstrukcyjne mikrosiłowni [wytwornica pary, turbina, 
rozpręŜarka śrubowa, skraplacz, zbiornik ciekłego czynnika roboczego, pompa czynnika ro-
boczego]. Elektrownie i elektrociepłownie geotermalne. Zastosowanie mikrosiłowni w kotłach 
centralnego ogrzewania i podgrzewaczach centralnego ogrzewania i podgrzewaczach ciepłej 
wody uŜytkowej. 

Literatura podstawowa  
[1] Mikielewicz J., Bykuć S.; Analysis of New Heat Cycles for Micro CHP Stations, Chapter 2 

in Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants. IFFM Publishers, Gdańsk 2008. 
[2] Recknagel H.i inni; Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, 

chłodnictwo. Omni Scala, Wrocław 2008. 
[3] Lewandowski M.W.; Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Vieira da Rosa A.; Fundamentals of Renewable Processes. Elsevier-Academic Press, 

Burlington, USA 2009. 
[2] Mikielewicz J., Nowak W.; Heat Transfer and Renewable Suerces of Energy, 2004. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Taler 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E807 - Energetyka wiatrowa i wodna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z działaniem turbin wiatrowych i wodnych, 
sposobami wytwarzania energii z wody, wpływami energii wiatrowej na system elektroener-
getyczny. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach wykładowych, napisanie kolokwium zali-
czeniowego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie kolokwium zaliczeniowego. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyki kinematyczne i energetyczne wiatru. Istota działania turbin wiatrowych. Cha-
rakterystyki turbin wiatrowych. Konwersja energii mechanicznej w elektryczną. Charaktery-
styka rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych. Dynamiczny rozwój elektrowni wiatro-
wych w Polsce. Zasady przetwarzania energii wody. Turbiny wodne – zasady działania, ro-
dzaje i charakterystyki turbin wodnych oraz ich sprawność. Zapobieganie kawitacji w turbi-
nach wodnych. Rodzaje elektrowni wodnych. Sprawność elektrowni wodnych. Rozwiązania 
elektrowni wodnych – budowle hydrotechniczne, elementy elektrowni wodnych i urządzenia 
mechaniczne. Elektrownie wodne przepływowe, zbiornikowe i pompowe – funkcje w syste-
mie elektroenergetycznym kraju. Schematy, wyposaŜenie elektryczne i automatyka elek-
trowni wodnych. Przegląd elektrowni wodnych w kraju i zagranicą (podstawowe konfiguracje 
i parametry). Oddziaływanie elektrowni wodnych na środowisko. Energia wód morskich i 
oceanicznych (falowanie, prądy morskie, pływy). Konwersja energii cieplnej wód oceanicz-
nych – obiegi OTEC. 

Literatura podstawowa  
[1] Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Wrocław 1999. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Lewandowski M.W.; Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mikielewicz J., Nowak W.; Heat Transfer and Renewable Suerces of Energy, 2004. 
[2] Vieira da Rosa A.; Fundamentals of Renewable Processes. Elsevier- Academic Press, 

Burlington, USA 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Tomasz Sobota 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E808 - Energetyka geotermalna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „ Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami pozyskiwania energii geotermal-
nej. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na wykładach; test sprawdzający. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasoby energii geotermalnej. Sposoby pozyskiwania energii geotermalnej. Pole temperatury 
wody geotermalnej w systemach dwuotworowych. Ocena moŜliwości wykorzystania energii 
geotermalnej. Sposoby wykorzystania energii geotermalnej. MoŜliwości zwiększenia wyko-
rzystania ciepła geotermalnego w instalacjach odbioru ciepła. Geotermiczna energia wód: 
powierzchniowych, gruntowych i głębinowych. Pole temperatury gruntowych wymienników 
ciepła. MoŜliwość pozyskania energii geotermicznej za pomoca głębokich pionowych sond 
ciepła. Istniejące ciepłownie geotermalne w Polsce. Planowane instalacje geotermalne. 

Literatura podstawowa  
[1]  Nowak W., Stachel A.A.; Stan i perspektywa wykorzystania niektórych odnawialnych 

źródeł energii w Polsce. Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004. 
[2]  Lewandowski W.M.; Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2007. 
[3]  Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Wyd. PAN, Warszawa 1997. 
Literatura uzupełniaj ąca 
1] Mikielewicz J., Nowak W.; Heat Transfer and Renewable Suerces of Energy, 2004. 
[2] Vieira da Rosa A.;Fundamentals of Renewable Processes. Elsevier- Academic Press, 

Burlington, USA 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sławomir Grądziel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E809 - Produkcja i zastosowanie biopaliw 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z obowiązującymi normami stosowania biopa-
liw. Surowce i technologia wytwarzania biopaliw. Parametry fizyko-chemiczne biopaliw oraz 
ich wpływ na parametry energetyczne, emisję toksycznych składników spalin silników spali-
nowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie oraz anali-
za wyników badań, opracowanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Paliwa alternatywne dla silników spalinowych. Własności fizykochemiczne paliw alternatyw-
nych: oleje roślinne,  estry metylowe i etylowe olejów roślinnych,  oleje pochodzenia zwierzę-
cego, biomasa, paliwa węglowodorowe z tworzyw sztucznych (recykling PET), alkohol etylo-
wy, alkohol metylowy, paliwa węglowodorowe z makulatury, paliwa syntetyczne, LPG, CNG,  
wodór, DME (Dimethyl Ether). Przepisy prawne Unii Europejskiej odnośnie stosowania paliw 
alternatywnych. Paliwa alternatywne I i II generacji. Technologie wytwarzania paliw alterna-
tywnych. Surowce, wydajność, sprawność, bilans energetyczny procesów produkcyjnych, 
produkty uboczne. Potencjał produkcyjny Polski. Wpływ paliw alternatywnych na parametry 
energetyczne i ekologiczne silnika. Koncepcje zmian parametrów konstrukcyjnych i regula-
cyjnych silników dla róŜnych paliw alternatywnych.. Paliwa alternatywne dla jednostek sta-
cjonarnych (np. elektrociepłownie). 
Laboratoria  
Pomiar i analiza: charakterystyki prędkościowej silnika wysokopręŜnego zasilanego: olejem 
napędowym, estrami metylowymi oleju rzepakowego (RME) i naturalnym olejem rzepako-
wym; charakterystyki obciąŜeniowej silnika wpływu konwertora katalitycznego silnika zasila-
nego biopaliwami. Wpływ początku wtrysku oleju napędowego i oleju rzepakowego na para-
metry silnika Wpływ stosowania LPG i CNG na parametry silnika. z zapłonem iskrowym.  

Literatura podstawowa  
[1] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1998. 
[2] Wajand J.; Tłokowe silniki spalinowe. WNT, Warszawa 1993. 
[3] Engler B.H., Leyrer J., Lox E.S., Ostgathe K.; Catalytic Reduction of NOx with  
     Hydrocarbons Under Lean Diesel Exhaust Gas Conditions. SAE Transactions 1993, nr  
     930735. 
[4] Havenith C., Verbeek R. P., Heaton D.M., Sloten P.; Development of a Urea DeNOx 
    Catalyst Concept for European Ultra- Low Emission Heavy-Duty Diesel Engines. SAE  
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    Transactions 1995, nr 952652. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Held W., Koenig A., Richter T., Puppe L.; Catalytic NOx Reduction  in Net Oxidizing  
     Exhaust Gas. SAE 1990, nr 900496. 
[2] Koenig A., Jobson E., Preis M., Leveroni E., Krutzsch B., Noirot R., Chevrier M.; LeaNOx.  
     Results from a European Research Project on Lean Nitrogen Oxide Removal. 17-Wiener  
     Motoren Symposium 1996, s.354-369. 
[3] Konno M., Chikahisa T., Murayama T., Iwamoto M.; Catalytic Reduction of NOx in Actual  
     Diesel Engine Exhaust. SAE Transactions 1992, nr 920091. 
[4] Kruczyński S., Darkowski A.; Badania selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu na  
     katalizatorach opartych o metale szlachetne. KONES’98, Proceedings, s.92-97. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy Cisek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E810 - Kolektory słoneczne i fotoogniwa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i zasadą działania kolektorów sło-
necznych oraz ogniw fotowoltaicznych. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na wykładach; test sprawdzający. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Słońce i promieniowanie słoneczne. Potencjał promieniowania słonecznego w Polsce. Sza-
cowanie energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni dowolnie usytu-
owanej. Płaskie kolektory cieczowe. Kolektory powietrzne. Kolektory skupiające. Kolektory 
próŜniowe. Wprowadzenie do tematu ogniw fotowoltaicznych. Konwersja fotowoltaiczna. 
Charakterystyki ogniw fotowoltaicznych. Sprawność fotoogniw. Moduły ogniw słonecznych. 
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych. 
Literatura podstawowa  
[1] Pluta Z.; Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej. Wyd. PW, 

Warszawa 2000. 
[2] Smolec W.; Fototermiczna konwersja energii słonecznej. PWN, Warszawa 2000. 
[3] Pluta Z.; Słoneczne instalacje energetyczne. Wyd. PW, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[2] Vieira da Rosa A.; Fundamentals of Renewable Processes. Elsevier- Academic Press, 

Burlington, USA 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wiesław Zima, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

E811 - Niskoenergetyczne instalacje grzewcze i elek tryczne w 

budownictwie 
 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z wymiany ciepła i masy, 
„Instalacje grzewcze” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami oszczędności energii na cele 
ogrzewcze i wentylacyjne w budownictwie. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa: ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Niskoenergetyczne źródła ciepła. Rodzaje energii w ocenie budynków. Zapotrzebowanie na 
energię cieplną w ogrzewnictwie. Projektowanie i budowa w świetle nowych przepisów. Wy-
magania dotyczące budynku energooszczędnego. Budownictwo niskoenergetyczne i pasyw-
ne. Charakterystyka energetyczna budynku. Elementy wpływające na właściwości energe-
tyczne budynku. Bilanse energetyczne budynków. Oszczędne gospodarowanie energią. No-
woczesne izolacje w budownictwie energooszczędnym. Kompaktowe urządzenia grzewczo-
wentylacyjne. Odzysk ciepła.  

Literatura podstawowa  
[1] Albers J. i inni; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
[3] Koczyk H. (red.); Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
1] McQuiston Faye C. i inni; Heating, Ventilating, and Air Conditioning: Analysis and Design. 

John Wiley & Sons, Inc. New York 2000. 
[2] PN-EN 12831:2006; Instalacje ogrzewcze w budynkach – metoda obliczania projektowe-

go obciąŜenia cieplnego. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Stanisław Łopata, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E905 - Energetyka j ądrowa  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   podstawowa wiedza z zakresu termody-
namiki i wymiany ciepła. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z budową i zasadą działania elektrowni nuklear-
nych, rodzajami stosowanych reaktorów i procesem przygotowania paliwa nuklearnego. Za-
znajomienie z zasadami bezpiecznego przetwarzania energii jądrowej. Konstrukcje wytwor-
nic pary oraz turbin stosowanych w elektrowniach jądrowych. Procesy transportu, składowa-
nia i zarządzania odpadami radioaktywnymi. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w prowadzonych wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pisemne sprawdzenie zdobytych wiadomości. 
Ocena ko ńcowa:  ocena ze sprawdzianu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Źródła paliw jądrowych oraz zasoby światowe. Wzbogacanie i produkcja paliwa jądrowego. 
Podstawy fizyki reaktorów jądrowych. Reaktywność i regulacja mocy reaktora. Reaktory 
energetyczne: lekko-wodne, cięŜko-wodne, gazowe i ciekło-metaliczne. Elektrownie z ciśnie-
niowymi reaktorami wodnymi (PWR). Elektrownie reaktorami wrzącą wodą (BWR). Elektrow-
nie z reaktorami gazowymi i wysokotemperaturowymi. Wytwornice pary. Turbiny parowe w 
elektrowniach jądrowych. Stacje redukcyjno-schładzające, rurociągi i armatura. Układy ciepl-
ne elektrowni jądrowych. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych. Składowanie i zarządzanie 
odpadami radioaktywnymi. 
Literatura podstawowa  
[1] Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Kitto J. B., Stultz S. C. (eds); Steam. Its generation and use. The Babcock and Wilcox 

Co., Barberton USA 2005. 
[3] Drbal L. F., Boston P. G., Westra K. L., Erickson R. B.; Power plant engineering. Springer, 

New York 1996. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Hore-Lacy I; Nuclear Energy in the 21st Century. World Nuclear Academic Press, London 

2006. 
[2] Kok K. D. (ed.); Nuclear Engineering Handbook. CRC Press: Boca Raton USA 2009. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Taler  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E906 - Współspalanie paliw  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z instalacjami do współspalania biomasy  
w kotłach energetycznych, technikami współspalania biomasy z węglem kamiennym, pro-
blemy eksploatacyjne oraz przygotowanie biomasy do spalania. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium zaliczeniowe z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Technologie i urządzenia do spalania i współspalania biomasy z innymi paliwami. Układy 
parowo-gazowe zintegrowane ze zgazowaniem biomasy. Instalacje do współspalania bio-
masy w duŜych kotłach energetycznych. Układy jedno – i wielopaliwowe ze spalaniem ze-
wnętrznym biomasy. Problemy eksploatacyjne związane ze wspóspalaniem biomasy z pyłem 
węglowym w kotłach energetycznych duŜej mocy. Elektrociepłownie gazowo-parowe zinte-
growane ze zgazowaniem biomasy i odpadów. 

Literatura podstawowa  
[1] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[2] Pronobis M.; Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002. 
[3] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rayaprolu K.; Boilers for Power and Process. CRC Press, Boca Raton, USA 2009. 
[2] Ganapathy V.; Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. CRC Press, Boca 

Raton, USA 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bohdan Węglowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E907 - Eksploatacja elektrowni  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z: budową i działaniem elektrowni, powiąza-
niami technologicznymi pomiędzy urządzeniami elektrowni, kosztami eksploatacji  
i dyspozycyjnością elektrowni, zasadami optymalnego uŜytkowania bloków energetycznych, 
uŜytkowaniem bloków energetycznych podczas zakłóceń i awarii, eksploatacją turbin wod-
nych i wiatrowych.  

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna, zajęcia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie sprawdzianów kontrolnych. 
Ocena ko ńcowa: ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przemiany energetyczne. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Zadania produkcyjne 
elektrowni. Charakterystyki eksploatacyjne elektrowni systemowych. Metody i wskaźniki 
oceny efektywności eksploatacji układów. Systemy monitorujące pracę bloków energetycz-
nych i diagnozujące warunki eksploatacyjne układów i urządzeń pracujących w temperatu-
rach pełzania, obciąŜane niskocyklicznymi zmianami napręŜeń cieplnych i od ciśnienia. Sys-
tem elektroenergetyczny. Zadania, organizacja eksploatacji i zarządzania systemu elektro-
energetycznego elektrowni. Praca elektrowni w System Operatywnej Współpracy z Elek-
trowniami (SOWE). Praca elektrowni szczytowych, elektrowni pompowych, elektrowni wia-
trowych, wodnych o gazowych w systemie elektroenergetycznym. Zadania elektrowni jądro-
wych. 
Ćwiczenia  
Koszty budowy elektrowni. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach 
konwencjonalnych i wykorzystujących odnawialne źródła energii. Koszty wytwarzania energii 
elektrycznej. Obliczanie sprawności bloków energetycznych. Kryterialne elementy bloku 
energetycznego Obliczanie stopnia zuŜycia ciśnieniowych elementów od pełzania i znisz-
czenia niskocyklowego. Podstawy projektowania gazowych układów kogeneracyjnych. Ana-
liza techniczno-ekonomicznej wybranych układów kogeneracyjnych. 

Literatura podsatwowa  
[1] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Pronobis M.; Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002. 
[3] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Janiczek R.; Eksploatacja elektrowni parowych. WNT, Warszawa 1992. 
[2] Cwynar L.; Rozruch kotłów parowych. WNT, Warszawa 1978. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bohdan Węglowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E908 - Energetyka gazowa  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Nietacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: wiedza z podstaw przemian energetycznych 
oraz termodynamiki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznane  z podstawowymi obiegami elektrowni z turbinami 
gazowymi i układów gazowo-parowych, podstawowymi elementami tych układów, sposobem 
wyznaczania sprawności obiegu Barytona i układów kombinowanych gazowo-parowych. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach; aktywny udział podczas ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów oraz ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Podział turbin gazowych. Podstawowe elementy turbin gazowych. Obiegi elektrowni gazo-
wych: odwracalne (obieg Barytona-Joula, elektrownie gazowe z rekuperacyjnym podgrzewa-
niem powietrza, elektrownie gazowe z przegrzewem, obiegi z chłodzeniem międzystopnio-
wym) i nieodwracalne. Podstawowe elementy elektrowni gazowych. Zwiększanie sprawności 
elektrowni z turbinami gazowymi. Technologia STIG. Obliczenia sprawności elektrowni z 
turbinami gazowymi. Bezpośrednie usuwanie CO2. Układy gazowo-parowe: typy, zasada 
działania, podstawowe parametry. Kotły odzysknicowe – rodzaje, budowa i parametry. Ko-
generacyjne wytwarzane energii elektrycznej i cieplnej. Sprawność energetyczna układów 
gazowo-parowych. Analiza termodynamiczna wytwarzania energii elektrycznej i ciepła grzej-
nego w układach termodynamicznych. Analiza termodynamiczna układu gazowo-parowego. 
Dobór kotła odzyskowego do elektrociepłowni i elektrowni gazowo-parowych. Parametry 
projektowe i eksploatacyjne kotła odzyskowego. Dopalanie paliwa w kotle odzyskowym. 
Optymalizacja termicznych parametrów pracy jedno- i dwuciśnieniowej części parowej elek-
trociepłowni i elektrowni gazowo-parowej. Dobór mocy cieplnej bloku gazowo-parowego do 
nowo budowanych elektrociepłowni komunalnych. Układ gazowo-parowy ze szczytowymi 
kotłami wodnymi. Układ gazowo-parowy z dopalaniem. Wpływ sprawności turbin na koszt 
produkcji ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej. Efektywność energetyczna i ekono-
miczna przystosowania do pracy skojarzonej zawodowych elektrowni węglowych z nadbu-
dową układu turbiną gazową. 
Ćwiczenia  
Obliczenia sprawności cieplnej obiegu Barytona-Joula. Sprawność izentropowa turbiny ga-
zowej. Sprawność elektrowni gazowych i gazowo-parowych. Analiza procesu spalania paliw 
gazowych. 

Literatura podstawowa  
[1] Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Bartnik R.; Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe. WNT, Warszawa 2009. 
[3] Kehlhofer R., Hannemann F., Stirnimann F., Rukes B.; Combined Cycle Gas and Steam 

Turbine Power Plants. PennWell Co., Tulusa USA 2009. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Horlock, J.; Advanced Gas Turbine Cycles. Pergamon, New York USA 2003. 
[2] Giampaolo A.; Gas Turbine Handbook. Principles and Practices. The Fairmont Press, 

Lilburn USA, 2006. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Tomasz Sobota 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E909 - Systemy multimedialne w energetyce  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z techniką multimedialną stosowaną w ener-
getyce. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna, udział w laboratoriach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów; kolokwium z części wy-
kładowej. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z kolokwium i laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i zadania techniki multimedialnej w energetyce. Schematy cieplne  
w energetyce zawodowej i grzewczej oraz parametry pracy. Profilaktyka i diagnostyka tech-
niczna w energetyce. Systemy SCADA: wizualizacji, nadzoru, monitorowania i sterowania  
w technice. Funkcje systemów SCADA i ich struktura sprzętowa, struktura oprogramowania, 
platforma systemowa, komunikacja i zabezpieczenia. Ekran aplikacji wizualizacyjnej. Syste-
my multimedialne SCADA w energetyce. Komputerowy system nadzoru pracy kotła i turbo-
zespołu. System ciągłej obserwacji stopnia zuŜycia trwałości materiału elementów ciśnienio-
wych. Zintegrowany system kontroli jakości wody. Komputerowa sieć kontroli emisji zanie-
czyszczeń w elektrowni. 
Laboratoria  
Badania przeponowego wymiennika ciepła z wykorzystaniem techniki multimedialnej. Bada-
nia stanu technicznego urządzeń za pomocą wideoendoskopu. Monitorowanie pracy grubo-
ściennych elementów kotłów energetycznych. Kontrola multimedialna produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej – prezentacja systemu nadzoru pracy urządzeń w siłowni cieplnej (labor. 
wyjazdowe). Monitorowanie procesów cieplnych w kotłowych podgrzewaczach powietrza. 

Literatura  
[1] Skarbek W.; Multimedia – oprogramowanie i sprzęt. PLJ, Warszawa 1998.  
[2] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2000. 
[3] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe w duŜych kotłach energetycznych. Modelowanie i 
monitoring. PWN, Warszawa 2011. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Taler J., Duda P., Węglowski B.; Thermal-strength monitoring and remnant lifetime as-

sessment of pressure components of power steam boilers (Chapter 6), Diagnostics of 
new-generation thermal power plant. PAN, Gdańsk 2008, pp252-338. 

[2] Węglowski B.; Blok ograniczeń termicznych energetycznych kotłów parowych. Wyd. PK, 
Kraków 2001. 

[3] Cwynar L.; Rozruch kotłów parowych. WNT, Warszawa 1978. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Stanisław Łopata, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E910 - Monitorowanie maszyn i urz ądzeń energetycznych  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z procesami pracy maszyn i urządzeń energe-
tycznych w stanach ustalonych oraz nieustalonych zachodzących w warunkach rozruchów, 
wyłączeń z ruchu i zmiany obciąŜenia bloku energetycznego. Monitorowanie procesu 
technologicznego oraz maszyn i urządzeń podstawowych i pomocniczych biorących udział  
w procesie wytwórczym pary technologicznej i energii elektrycznej.  

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, zajęcia laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład  
Proces technologiczny elektrowni parowej. Rozruch kotłów parowych i turbin. Podstawowe 
parametry rozruchowe kotła i turbiny. Kryteria i dopuszczalne parametry rozruchowe kotła, 
charakterystyczne przebiegi nagrzewania i ochładzania grubościennych ciśnieniowych ele-
mentów bloków energetycznych. Metody badań i kontroli warunków uruchamiania kotłów. 
Bloki ograniczeń termicznych kotłów i turbin. Monitorowanie zuŜycia ciśnieniowych elemen-
tów kryterialnych bloków energetycznych w warunkach pełzania i zniszczenia niskocyklowe-
go. Monitorowanie warunków pracy ścian komór paleniskowych kotłów, wpływu zanieczysz-
czeń na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni rur ekranowych na obciąŜenia cieplne ścian 
komór paleniskowych kotłów energetycznych. Nadzorowanie pracy urządzeń pomocniczych. 
Laboratoria  
Monitorowanie pracy modelu walczaka kotła energetycznego, pomiar temperatury i odkształ-
ceń za pomocą pomiarów tensometrycznych z wykorzystaniem komputerowego układu do 
zbierania danych, wyznaczanie napręŜeń cieplnych. Monitorowanie napręŜeń w nagrzewa-
nym modelu połączenia walczak-rura opadowa. Monitorowanie pracy kotła energetycznego. 
Pomiar gęstości strumieni ciepła.  
Literatura podstawowa  
[1] Taler J., Duda P., Węglowski B.; Thermal-strength monitoring and remnant lifetime as-

sessment of pressure components of power steam boilers (Chapter 6), Diagnostics of 
new-generation thermal power plant. PAN, Gdańsk 2008, pp252-338. 

[2] Węglowski B.; Blok ograniczeń termicznych energetycznych kotłów parowych. Wyd. PK, 
Kraków 2001. 

[3] Cwynar L.; Rozruch kotłów parowych. WNT, Warszawa 1978. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe w duŜych kotłach energetycznych. Modelowanie i 

monitoring. PWN, Warszawa 2011. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bohdan Węglowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E911 - Pompy, turbiny wodne i wentylatory  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika płynów” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi urządzeniami prze-
pływowymi stosowanymi w energetyce. Teoria, budowa, podział, zastosowanie, charaktery-
styki, współdziałanie z siecią pomp i urządzeń spręŜających. Bilanse energetyczne, regula-
cja, badania i napędy. Budowa i podział turbin wodnych stosowanych w energetyce, oblicze-
nia małych elektrowni wodnych. 

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne, zajęcia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie sprawdzianów kontrolnych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe prawa przepływowe i termodynamiczne. Budowa i podział pomp. Współpraca 
pomp z siecią. Układy pompowe w elektrowniach. Pompy wody zasilającej, pompy wody 
chłodzącej, pompy do skroplin. Teoria i podział wentylatorów. Wspólpraca wentylatorów z 
siecią i regulacja parametrów pracy. Wentylatory kotłowe – podział, rozwiązania konstrukcyj-
ne, parametry pracy, charakterystyki. Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Budowa, zasada 
działania, rodzaje i charakterystyki turbin wodnych. 
Ćwiczenia  
Obliczanie instalacji pompowej, charakterystyki rurociągów, dobór pompy, wyznaczenie 
punktu pracy, obliczanie nadwyŜki antykawitacyjnej dla pomp pracujących w układach pom-
powych w elektrowniach. Obliczanie wentylatorów, współpraca wentylatorów z siecią, dobór 
wentylatorów. MEW-załoŜenia projektowe. Obliczenia turbozespołów i dobór turbin wodnych. 

Literatura podstawowa  
[1] Stępniewski M.; Pompy. WNT, Warszawa 1985. 
[2] Jędral W.; Pompy wirowe. PWN, Warszawa 2001. 
[3] Fortuna S.; Wentylatory. Techwent, Kraków 1999. 
[4] Fortuna S.; Badania wentylatorów i spręŜarek. Wyd. AGH, Kraków 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Fodemski T. R. (red.); Pomiary cieplne cz. II;  Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, 

Warszawa 2000. 
[3] Gnutek Z., Kortylewski W.; Maszynoznawstwo energetyczne. Wyd. Politechniki Wrocław-

skiej, Wrocław 2003. 
[4] Iwan J.; Studium badawczo - rozwojowe problemów turbin wodnych. Wyd. Politechniki 

Gdańskiej, Gdańsk 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bohdan Węglowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E912 - Turbiny cieplne  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z zakresu termodynamiki 
i mechaniki płynów. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, eksploatacją i obliczeniami turbin 
stosowanych w energetyce cieplnej. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń; kolokwium z części wykłado-
wej. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasada działania i budowa turbin parowych. Podstawy konstrukcji i obliczeń elementów tur-
bin parowych. Sprawności turbiny parowej. Regulacja prędkości obrotowej i zabezpieczenia 
turbin. Charakterystyki turbin parowych. Zagadnienia eksploatacji turbin parowych. Zasada 
działania i budowa turbin gazowych. Układy turbin gazowych. Elementy turbin gazowych. 
Właściwości i zastosowanie turbin gazowych. 
Ćwiczenia  
Przepływ pary i obliczanie wymiarów przyrządów rozpręŜnych turbin. Bilanse cieplne turbin: 
parowej i gazowej. Obliczenia wytrzymałościowe elementów turbin.  

Literatura podstawowa  
[1] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Nikiel T.; Turbiny parowe. WNT, Warszawa 1980. 
[3] Allen J. R., Bursley J. A.; Heat Engines - Steam, Gas, Steam Turbines and Their Auxilia-

ries. Merchant Books, 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Chmielniak T., Rusin A., Czwiertnia K.; Turbiny gazowe. Ossolineum, Wrocław 2001. 
[2] Peng W.W.; Fundamentals of Turbomachinery. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jer-

sey, USA 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Stanisław Łopata, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

E913 - Modelowanie pracy niskotemperaturowej instal acji solar-
nej  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z zakresu wymiany ciepła. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami numerycznego modelowania pro-
cesów przepływowo-cieplnych zachodzących w kolektorach słonecznych; umiejętność sa-
modzielnego zestawienia układu solarnego podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna; aktywny udział w zajęciach laboratoryj-
nych; opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na zajęciach laboratoryjnych; zaliczenie 
laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Bilans energii kolektora płaskiego. Promieniowanie pochłonięte przez absorber oraz chwilo-
wa moc uŜytkowa kolektora. Efektywność absorbera w róŜnych rozwiązaniach kolektorów 
powietrznych. Modelowanie numeryczne rozkładu temperatury czynnika oraz absorbera w 
kolektorze. Metodyka doboru kolektorów oraz zasobnika ciepłej wody uŜytkowej. Magazyno-
wanie energii w słonecznych instalacjach energetycznych. Wodne zbiorniki magazynujące. 
Stratyfikacja termiczna w zbiornikach akumulacyjnych. Słoneczne instalacje do podgrzewa-
nia ciepłej wody uŜytkowej. Instalacje grzewcze wspomagane kolektorami słonecznymi. 
Laboratoria  
Wyznaczanie chwilowej sprawności kolektora oraz stratyfikacji termicznej zasobnika ciepłej 
wody uŜytkowej. 

Literatura podsatwowa  
[1] Pluta Z.; Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej. Wyd. PW, 

Warszawa 2000. 
[2] Smolec W.; Fototermiczna konwersja energii słonecznej. PWN, Warszawa 2000. 
[3] Pluta Z.; Słoneczne instalacje energetyczne. Wyd. PW, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Wrocław 1999. 
[2] Recknagel H. i inni;  Ogrzewanie i klimatyzacja - poradnik. EWFE, Gdańsk 1994. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wiesław Zima, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
 



 48

 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 
Kierunek studiów  Energetyka  
Specjalno ść Energetyka Odnawialna  
Kod - nazwa 
przedmiotu  E914 - Ekologiczne pojazdy l ądowe  

 

Rodzaj studiów  Rok  Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin  Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: ogólna wiedza o maszynach cieplnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z wpływem środków transportu na środowisko. 
Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji ćwi-
czeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów na podstawie zbiorczego 
kolokwium, zaliczenie laboratoriów.  
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Środki transportu w aspekcie ich oddziaływania na środowisko naturalne. Odnawialne paliwa 
silnikowe. Teoretyczne podstawy pracy silników cieplnych.Charakterystyka toksycznych 
składników spalin. Sposoby ograniczania emisji toksycznych związków spalin, systemy 
oczyszczania spalin. Hybrydowe układy napędu pojazdów samochodowych. Przykłady roz-
wiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych układów hybrydowych.Ogniwa paliwowe, zasada 
działania, moŜliwości stosowania w pojazdach. Tendencje rozwoju źródeł napędu samocho-
dów. 
Laboratoria  
Badanie stopnia konwersji we współczesnych systemach oczyszczania spalin. Pomiar emisji 
toksycznych składników spalin silnika ZI zasilanego benzyną oraz paliwem gazowym. Po-
miar stopnia zadymienia spalin silnika ZS. 
Literatura podstawowa  
[1] Bielaczyc P., Merkisz J., Pielecha J.; Stan cieplny silnika spalinowego a emisja związków 

szkodliwych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001. 
[2] Chłopek Z.; Ochrona środowiska naturalnego, seria; Pojazdy Samochodowe. WKiŁ, War-

szawa 2002. 
[3] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] BrzeŜański M., Juda Z.; Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne. In-

formator techniczny. WKiŁ, Warszawa 2010. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Marek BrzeŜański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot  Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E915 - Projektowanie kotłów na biomas ę  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „ Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową kotłów na paliwo stałe ze szczegól-
nym uwzględnieniem spalania biomasy. 

Metody dydaktyczne:  wykonywanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ogólna klasyfikacja kotłów. Zasada działania i budowa kotłów na paliwa stałe. Analiza spalin. 
Wyznaczanie mocy i sprawność kotła grzewczego. Wyznaczanie temperatury punktu rosy 
róŜnych paliw. Paliwa wykorzystywane w technice grzewczej. Kotły grzewcze konwencjonal-
ne oraz technika kondensacyjna i kotły kondensacyjne – podział, cechy, budowa, charakte-
rystyki pracy. Paleniska i palniki kotłów grzewczych. Przepływ czynników roboczych w ko-
tłach grzewczych – zagroŜenia i zapobieganie im. Obliczanie cieplne kotłów grzewczych. 
WyposaŜenie i aparatura regulacyjno – zabezpieczająca. 
Projekty  
Dobór kotła. Dobór systemu doprowadzenia paliwa. Dobór systemy sterowania i automatyki. 
Dobór osprzętu systemu kotłowego. 

Literatura podstawowa  
[1]  Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.; Kotły parowe, konstrukcje obliczenia. WNT, War-

szawa 1979. 
[2]  Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3]  Kruczek S.; Kotły, konstrukcje i obliczenia. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 

2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pronobis M.; Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002. 
[2] Klugman-Radziemska E.; Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. 

Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sławomir Grądziel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E916 - Kotły i wymienniki ciepła  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „ Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową kotłów energetycznych, wymienni-
ków ciepła oraz urządzeń pomocniczych. 

Metody dydaktyczne:  wykonywanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ogólna klasyfikacja kotłów. Zasada działania i budowa kotła parowego i wodnego. Instalacje 
kotłowe. Konstrukcja palników pyłowych i olejowych. Spalanie w kotłach ze złoŜem fluidal-
nym. Młyny i instalacje młynowe. Podział kotłów energetycznych. Kotły na parametry nadkry-
tyczne. Parownik kotła: walczak, rury opadowe, ekrany. Struktura przepływu mieszaniny pa-
rowo wodnej w pionowym kanale rurowym. Przegrzewacze. Sposoby regulacji temperatury 
pary przegrzanej. Podgrzewacze wody. Podgrzewacze powietrza. Przykłady kotłów odzy-
skowych. Ogólne informacje o wymiennikach ciepła - podział, podstawowe konstrukcje. Bi-
lans cieplny wymiennika. Średnia logarytmiczna róŜnica temperatur. 
Projekty  
Obliczenia wytrzymałościowe elementów grubościennych. Obliczanie komory paleniskowej 
metodą strefową. Obliczanie konturu cyrkulacyjnego z naturalnym obiegiem wody. 

Literatura podstawowa  
[1]  Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.; Kotły parowe, konstrukcje obliczenia. WNT, War-

szawa 1979. 
[2]  Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3]  Kruczek S.; Kotły, konstrukcje i obliczenia. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 

2001. 
Literatura uzupelniaj ąca 
[1] Rayaprolu K.; Boilers for Power and Process. CRC Press, Boca Raton, USA 2009. 
[2] Ganapathy V.; Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. CRC Press, Boca 

Raton, USA 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sławomir Grądziel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E917 - Podstawy audytu energetycznego budynku  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Instalacje grzewcze” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się metodologią wykonania audytu energetyczne-
go dla potrzeb termomodernizacji budynku. 

Metody dydaktyczne:  samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu i kolokwium z części wykłado-
wej. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Termomodernizacja i audyt termomodernizacyjny. Podstawy prawne w zakresie audytu 
energetycznego. Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. Nowo-
czesne izolacje w budownictwie. Metody badań strat ciepła budynku z wykorzystaniem ka-
mery termowizyjnej. Wyznaczanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego. Ocena opłacalności i wyboru usprawnień termomodernizacyjnych. 
Projekty  
Sporządzenie audytu energetycznego budynku. 

Literatura podstawowa  
[1] Norwisz J.; Audyt energetyczny. NAPE S. A., Gliwice 1999. 
[2] Koczyk H. (red.); Ogrzewnictwo praktyczne, Systherm Serwis, Poznań 2005. 
[3] Rozporządzenie z 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu audytu oraz czę-
ści audytu remontowego. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rozporządzenie z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodziel-
ną całość techniczno-uŜytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich cha-
rakterystyki energetycznej. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Stanisław Łopata, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E918 - Projektowanie ogrzewa ń płaszczyznowych  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: ogólna wiedza z zakresu wymiany ciepła. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami ogrzewań płaszczyznowych; po-
znanie zasad ich projektowania; umiejętność samodzielnego wykonania projektu ogrzewania 
podłogowego. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna; samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na zajęciach projektowych; zaliczenie 
projektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Obliczanie projektowego obciąŜenia cieplnego wg PN-EN 12831:2006. Podział i charaktery-
styka ogrzewań płaszczyznowych. Parametry pracy i podstawowe układy rur w ogrzewaniu 
podłogowym. Konstrukcje grzejników (stropów grzejnych) w wodnych ogrzewaniach podło-
gowych. Obliczanie strat ciśnienia. Rozdzielacze i równowaŜenie hydrauliczne obiegów 
grzewczych. Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania płaszczyznowego. Łączenie 
ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego w jednym systemie. Obliczenia cieplno-
przepływowe ogrzewań podłogowych ze strefą brzegową. Ogrzewanie podłogowe elektrycz-
ne. Metoda trapezów w wodnym ogrzewaniu podłogowym. 
Projekty  
Wykonanie projektu ogrzewania podłogowego dla wybranego pomieszczenia z wykorzysta-
niem komputerowych pakietów obliczeniowych. Wykonanie obliczeń sprawdzających metodą 
trapezów. 
Literatura podstawowa  
[1] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
[2] Koczyk H. (red.); Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2005. 
[3] Rabjasz R., Dzierzgowski M.; Ogrzewanie podłogowe. Centralny Ośrodek Informacji Bu-

downictwa, Warszawa 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Norwisz J.; Audyt energetyczny. NAPE S. A., Gliwice 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wiesław Zima, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E919 - Rozproszone źródła ciepła  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 P9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   ogólna wiedza z zakresu termodynamiki 
oraz przemian energetycznych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z pracą rozproszonych źródeł energii w systemie 
elektroenergetycznym. Umiejętność obliczenia zapotrzebowania na energię cieplną i elek-
tryczną dla róŜnych typów odbiorców.  

Metody dydaktyczne:  samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Rozproszone źródła energii w systemie elektroenergetycznym. Przyłączenie źródeł rozpro-
szonych do sieci. Akumulacja energii. Elektrownie wiatrowe. Elektrownie geotermalne. Pro-
jekt elektrociepłowni geotermalnej. Projekt mikrosiłowni wykorzystującej ciepło spalin wylo-
towych z kotła centralnego ogrzewania. Projekt przyłączenia i współpracy elektrowni wiatro-
wej z systemem elektroenergetycznym. 
Literatura podstawowa  
[1] Larminie J., Dicks A.; Fuel cell systems explained. Wiley, Chichester 2003. 
[2] Lewandowski W.; Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa 2002. 
[3] Manwell J.F., McGowan J.G., Rogers A.L.; Wind energy explained. Theory, design and 

application. Wiley, Chichester 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Hodge B.K.; Alernative energy systems and applications. John Wiley & Sons, Hoboken 

2010. 
[2] Rosa da A.V.; Fundamentals of renewable energy processes. Academic Press, Lonon 

2009. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Taler 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E920 - Modelowanie CFD elementów instalacji energet ycznych  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 P9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Modelowanie CFD” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami metody objętości skończonej 
oraz bilansowej metody elementów skończonych. Zastosowanie tych metod przy modelowa-
niu rozkładu temperatury ciał stałych oraz przy modelowaniu rozkładu prędkości, ciśnienia 
 i temperatury w przepływającym czynniku. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie i zaliczenie projektów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Modelowanie rozkładu prędkości, ciśnień i temperatury w wybranym elemencie bloku ener-
getycznego za pomocą programu FLUENT lub CFX. Symulacja zjawisk ustalonych i nieusta-
lonych zachodzących w wybranym urządzeniu energetycznym. Analiza dokładności wykona-
nych obliczeń. 

Literatura podstawowa  
[1] Taler J., Duda P.; Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. 

  WNT, Warszawa 2003. 
[2] Cengel Y.A., Turner R.H.; Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. McGraw-Hill Int. Ed.  

  Boston 2001. 
[3] Welty J. R. et al.; Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer. John Wiley & 

Sons, Inc. Oregon 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Incopera F., DeWitt D.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons, 
     Inc. New York 2002. 
[2] ANSYS User’s Manual. Release 12.0. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Piotr Duda, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa przed-
miotu E812 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Seminarium dyplomowe ma na celu nauczenie planowania, 
wykonania i opracowania redakcyjnego pracy dyplomowej oraz jej prezentacji na seminarium 
i podejmowania dyskusji udziału w dyskusji. 
Metody dydaktyczne:  przygotowanie referatu przy wykorzystaniu zapisu komputerowego. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przedstawienie referatu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z prezentacji. 

 TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Przygotowanie planu wykonania pracy dyplomowej. Opracowanie metody realizacji pracy, 
prowadzenia badań doświadczalnych, dokumentowania i opracowania wyników. Zasady 
opracowania redakcyjnego pracy. Sformułowanie celu i zakresu pracy, podsumowania i wnio-
sków. Podział treści pracy na rozdziały, opracowanie spisu piśmiennictwa, podręczniki i mo-
nografie, poradniki, normy, instrukcje obsługi i napraw, artykuły w periodykach naukowo-
technicznych, związane z tematem pracy dyplomowej. Przygotowanie prezentacji referatu na 
seminarium, nabycie umiejętności przedstawiania wyników własnej pracy i odpowiedzi na 
pytania i uwagi dyskusyjne. 

Literatura podstawowa  
stosowna do zatwierdzonych w danym roku akademickim tematów prac dyplomowych. 
Literatura obowi ązkowa  
[1] Pawlik M., Strzelczyk F.l.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2010. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Procesy cieplne i przepływowe w duŜych kotłach energetycznych, Monografia pod red. 

Talera J., PWN, Warszawa 2011. 
[4] Pronobis M.; Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2009. 
[5] Fodemski T. (red.); Pomiary cieplne, cz. I i II. WNT, Warszawa 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 


