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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E601 - Rachunek prawdopodobie ństwa 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + C15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + C15 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  stosowna wiedza z matematyki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozumienie i stosowanie opisu probabilistycznego, rozwiązy-
wania zagadnień formułowanych w postaci opisu probabilistycznego. 

Metody dydaktyczne:  wykład, ćwiczenia audytoryjne, samodzielne opanowanie treści pro-
gramowych wskazanych przez wykładowcę. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwia na ćwiczeniach, egzamin końcowy. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przestrzeń probabilistyczna: definicja aksjomatyczna prawdopodobieństwa, prawdopodo-
bieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo warunkowe niezaleŜność zdarzeń, prawdopodo-
bieństwo całkowite, twierdzenie Bayesa. Zmienna losowa jednowymiarowa: dystrybuanta, 
rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dyskretnej i ciągłej, parametry rozkładu, wy-
brane rozkłady zmiennej losowej. Zmienne losowe wielowymiarowe: (informacyjnie). Ciągi 
zmiennych losowych: słaba zbieŜność, twierdzenia graniczne. 
Ćwiczenia  
Rozwiązywanie zadań dotyczących następujących zagadnień: 
Przestrzeń probabilistyczna: definicja aksjomatyczna prawdopodobieństwa, prawdopodo-
bieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo warunkowe niezaleŜność zdarzeń , prawdopodo-
bieństwo całkowite, twierdzenie Bayesa. Zmienna losowa jednowymiarowa: dystrybuanta, 
rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dyskretnej i ciągłej, parametry rozkładu, wy-
brane rozkłady zmiennej losowej. Zmienne losowe wielowymiarowe: (informacyjnie). Ciągi 
zmiennych losowych: słaba zbieŜność, twierdzenia graniczne. 
Literatura podstawowa     
[1] Pluciński A., E. Pluciński E.; Probabilistyka. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.; Rachunek prawdopo-

dobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I. PWN, Warszawa 1986.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bronsztejn I. N., Siemiendiajew K. A., Musiol G., Mühlig H.; Nowoczesne kompendium 

matematyki. PWN, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Piotr Kot  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Matematyki (F-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów ENERGETYKA 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E602 - Metody numeryczne 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + Lk15 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  stosowna wiedza z matematyki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami metod numerycznych. Umiejęt-
ność wykorzystania komputera do prostych zagadnień związanych z interpolacją, aproksy-
macją oraz rozwiązywaniem układów równań liniowych. 

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

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Numeryczna reprezentacja liczb. Uwarunkowanie zadania numerycznego. Stabilność nume-
ryczna algorytmu. Interpolacja Lagrange’a. Funkcje sklejane. Aproksymacja. Całkowanie 
numeryczne. Układ równań liniowych. Metody dokładne rozwiązywania układów równań. 
Metody iteracyjne. Równania nieliniowe. RóŜniczkowanie. Równania róŜniczkowe zwyczaj-
ne. Metody przybliŜonego rozwiązywania zadań brzegowych. 
Laboratoria  
Zastosowanie interpolacji wielomianowej i funkcji sklejanych przy obróbce danych pomiaro-
wych. Filtrowanie danych pomiarowych. Zastosowanie metody Gaussa-Seidela i metody 
nadrelaksacji do rozwiązywania układu równań algebraicznych. Wyznaczanie dwuwymiaro-
wego rozkładu temperatury w Ŝebrze prostym za pomocą metod numerycznych. 

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

 WNT, Warszawa 2003. 
[2] Jankowski M., Jankowska J.; Przegląd metod i algorytmów numerycznych. WNT, War-

szawa 1981. 
[3] Hoffman J. D.; Numerical Methods for Engineers and Scientists. McGraw-Hill, Inc., New  

 York, 1992. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.;  Metody numeryczne. WNT, Warszawa 1981. 
[2] Kincaid D., Cheney W.; Analiza numeryczna. WNT, Warszawa 2006. 

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 wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

E603 - Numeryczne metody rozwi ązywania zagadnie ń 
 drganiowych i akustycznych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + Lk15 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: stosowna wiedza z matematyki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawowymi metodami numerycznego 
i przybliŜonego rozwiązywania równań i układów równań róŜniczkowych opisujących zagad-
nienia drgań układów mechanicznych i propagacji dźwięku. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Równania róŜniczkowe: zagadnienie początkowe, zagadnienie brzegowe, zagadnienie wła-
sne. Opis matematyczny drgań układów dyskretnych, dyskretno-ciągłych i ciągłych oraz pro-
pagacji fali akustycznej. Metody numeryczne rozwiązywania równań róŜniczkowych. Metoda 
róŜnic skończonych. Metody przybliŜone: Ritza, Rayleigha, Galerkina, metody minimalizacji 
funkcjonału (wariacyjne). Metoda elementów skończonych, metoda elementów brzegowych 
i metoda statystycznej analizy energii. Metoda źródeł pozornych i promienia akustycznego. 
Implementacje komputerowe. 
Laboratoria  
Zastosowanie pakietów komputerowych do analizy numerycznej zagadnień dynamiki ukła-
dów mechanicznych: Mathcad (całkowanie równań ruchu, zagadnienie własne), Maple (cał-
kowanie równań ruchu, zagadnienie własne, drgania układów dyskretnych), Ansys (drgania 
układów ciągłych, zagadnienia akustyki). Metoda róŜnic skończonych w akustyce.   
Literatura podstawowa  
[1] Gołaś A.; Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska. Wyd. AGH, Kraków 

1995. 
[2] Kucharski T.; Mechanika ogólna. Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. WNT, 

Warszawa 2002.   
[3]  Kucharski T.; Drgania mechaniczne. Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. WNT, 

Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Nizioł J.; Podstawy drgań w maszynach. Wyd. PK, Kraków 1996.   
[2] Palczewski A.: Równania róŜniczkowe zwyczajne. Teoria i metody numeryczne 

z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych. WNT, Warszawa 
2004. 

[3]  Palej R.; Algebra komputerowa w mechanice. Rozwiązywanie zagadnień z mechaniki za 
pomocą programu Maple VTM. Wyd. PK, Kraków 2000. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek S. Kozień 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa przed-
miotu E604 - Fizyka kwantowa 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  stosowna wiedza z matematyki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przedstawienie podstawowych zjawisk i praw fizyki oraz wska-
zanie ich zastosowań w technice. Poznanie metod doświadczalnych fizyki oraz metod opra-
cowania danych doświadczalnych.  

Metody dydaktyczne:  wykłady z połączone z prezentacjami mutimedialnymi oraz pokazami 
fizycznymi. Samodzielne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych wraz z opracowaniem sprawoz-
dań. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Fizyka klasyczna i jej ograniczenia. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu. Zasa-
dy zachowania a symetrie w przyrodzie. Zakres stosowalności opisu klasycznego zjawisk. 
Fiasko klasycznych teorii w opisie promieniowania termicznego ciała doskonale czarnego. 
Narodziny fizyki kwantowej. Prawo Plancka. Kwantowe właściwości promieniowania elektro-
magnetycznego: zjawisko fotoelektryczne i zjawisko Comptona. Dualizm falowo-
korpuskularny światła. Fale w opisie materii: hipoteza de Broglie’a. Pakiety falowe. Dyfrakcja 
elektronów na szczelinie. Zasada nieoznaczoności Heisenberga: relacje dla składowych pędu 
i połoŜenia. Interferencja kwantowa w doświadczeniu typu Younga dla atomów i cząstek: re-
guły działań na amplitudach i analogie z doświadczeniami optycznymi.  
Podstawy fizyki kwantowej. Operatory i obserwable. Postulaty mechaniki kwantowej. Równa-
nie Schrödingera zaleŜne i niezaleŜne od czasu. Funkcja falowa i jej interpretacja probabili-
styczna. Deterministyczna ewolucja czasowa układu kwantowego. Determinizm klasyczny a 
kwantowy. Rozwiązanie równania Schrödingera dla studni potencjału. Stany związane, jako 
analogia fal stojących. Przykłady rozwiązań równania Schrödingera dla kwantowego oscylato-
ra harmonicznego i atomu wodoru. Operator momentu pędu i jego kwantowanie. Spin, rezo-
nans magnetyczny i zasada działania medycznej aparatury diagnostycznej.  
Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej. Atom wodoru w polu magnetycznym. Efekt Ze-
emana. Atomy wieloelektronowe. Cząsteczki. Poziomy energetyczne cząsteczki dwuatomo-
wej. Fermiony i bozony. Rozkład Fermiego-Diraca i Bosego-Einsteina. Poziom Fermiego. 
Elektrony przewodnictwa w metalach. Zjawisko nadprzewodnictwa i jego zastosowania.  
Laboratoria  

Doświadczenie Francka-Hertza. Analiza spektralna gazów. Dyfrakcja i interferencja światła 
laserowego. Wyznaczanie stałej Plancka. Zjawisko fotoelektryczne. Wyznaczanie ładunku 
właściwego (e/m) elektronów. Elektronowy rezonans paramagnetyczny. Jądrowy rezonans 
magnetyczny. 
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Literatura podstawowa  
[1] Shankar S.; Mechanika kwantowa. PWN, Warszawa 2008. 
[2] Matthews P.T.; Wstęp do mechaniki kwantowej. PWN, Warszawa 1972. 
[3] Białynicki-Birula I., Cieplak M., Kamiński J.; Teoria kwantów. PWN, Warszawa 1991. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Schiff L.I.; Mechanika kwantowa. PWN, Warszawa 1977. 
[2] Oleś B. i Duraj M. (red.); Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, cz. I i II. Wyd. PK, Kraków 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Fizyki (F-1)  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E605 - Technologie i maszyny energetyczne 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 + L15 + P15 5 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C6 + L6 + P6 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z mechaniki płynów oraz 
wymiany ciepła. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiadomości na temat wytwarzania energii mecha-
nicznej, elektrycznej i cieplnej, zapoznanie się z podstawowymi urządzeniami energetycz-
nymi, zapoznanie się z eksploatacją elektrowni, zdobycie umiejętności tworzenia bilansów 
cieplnych elektrowni /elektrociepłowni oraz urządzeń podstawowych i pomocniczych wcho-
dzących w ich skład, zdobycie umiejętności obliczania sprawności elektrowni/ele-
ktrociepłowni oraz urządzeń wchodzących w ich skład. 

Metody dydaktyczne:  metody podające: wykład multimedialny, objaśnienie/wyjaśnienie, 
metody problemowe: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, „burza mózgów), metody 
praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń; laboratorium, wykonanie i za-
liczenie zadania projektowego, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z wszystkich części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Formy energii pierwotnej i przetworzonej. Struktura zasobów energii. Silniki i maszyny robo-
cze – podstawowe typy, zasady pracy, zakresy zastosowań. Podstawowe technologie prze-
twarzania energii na pracę, ciepło i energię elektryczną : silnik spalinowy, technologia paro-
wa, gazowa i gazowo-parowa. Obiegi porównawcze i rzeczywiste. Koszty wytwarzania ener-
gii cieplnej i elektrycznej. Układy cieplne elektrowni konwencjonalnych, jądrowych, z turbi-
nami gazowymi i układów parowo-gazowych. Podstawy obliczeń oraz budowa kotłów, turbin, 
pomp, wymienników ciepła. Zaawansowane systemy energetyczne. Obieg Chenga. Turbiny 
na wilgotne powietrze. Absorpcyjne obiegi chłodnicze. Układ kombinowany-turbina gazowa-
absorpcyjny układ chłodniczy. Układy gazowo-parowe z absorpcyjnym układem chłodzenia 
powietrza, Obieg Kaliny wykorzystujący mieszaninę wody i amoniaku jako czynnik roboczy. 
Eksploatacja elektrowni cieplnych. Rozruch i wyłączanie z ruchu bloku energetycznego. Mo-
nitorowanie cieplno-wytrzymałościowych warunków pracy bloku energetycznego. 
Ćwiczenia  
Bilanse energii dla wymiennika ciepła, wyparki, rozpręŜacze, kotła, turbiny parowej, gazowej 
i wodnej, silnika spalinowego, pompy , elektrowni cieplnej, ziębiarki. Sprawność obiegów 
termodynamicznych elektrowni cieplnych i elektrociepłowni, silników spalinowych, turbin pa-
rowych, gazowych i układów parowo-gazowych ziębiarek i pomp ciepła. Obliczenia jednost-
kowego zuŜycia ciepła, pary i paliwa. Obliczenia układów cieplnych elektrowni. 
Laboratoria  
Badanie procesów przepływowo-cieplnych w konwekcyjnych powierzchniach ogrzewalnych 
kotłów. Wyznaczanie sprawności kotła parowego w trybie on-line. Monitorowanie cieplno-
wytrzymałościowych warunków pracy kotłów energetycznych. Ocena stopnia zanieczysz-
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czenia ŜuŜlem i popiołem ścian komory paleniskowej kotła oraz powierzchni ogrzewalnych w 
trybie on-line. 
Projekty  
Projekty: kondensatora, turbiny lub podgrzewacza regeneracyjnego lub podgrzewacza pary 
w kotle. 

Literatura podstawowa  
[1] Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Kutz M. (editor); Mechanical Engineers’ Handbook. Book 4, Energy and Power. John 

Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA 2006. 
[4] Kreith F., West R.E. (editors); CRC Handbook of Energy Efficiency. CRC Press, Boca 

Raton, USA 1997. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Stultz S. C., Kitto J. B.; Steam Its Generation and Use. The Babcock & Wilcox Company,  

Barberton, Ohio, USA, 1992. 
[2] Rayaprolu K.; Boilers for Power and Process. CRC Press, Boca Raton, USA 2009. 
[3] Ganapathy V.; Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. CRC Press, Boca 

Raton, USA 2003. 
[4] Peng W.W.; Fundamentals of Turbomachinery. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jer-

sey, USA 2008. 
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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E606 - Instalacje grzewcze 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P6 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi systemami i armaturą insta-
lacji centralnego ogrzewania; poznanie metodyki obliczeń cieplnych i hydraulicznych instala-
cji grzewczych; zdobycie umiejętności projektowania instalacji c.o. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna; samodzielne wykonanie projektu zapo-
trzebowania ciepła oraz rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe systemy ogrzewania. Centralne ogrzewanie wodne – podział, charakterystyka 
ogrzewania grawitacyjnego i pompowego. Straty ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewa-
nia wodnego. Zasady doboru średnic przewodów oraz równowaŜenia hydraulicznego obie-
gów. Dobór pompy obiegowej dla instalacji centralnego ogrzewania. Zabezpieczenia instala-
cji ogrzewań wodnych systemu otwartego i zamkniętego. Ogrzewanie parowe wysoko i ni-
skopręŜne oraz próŜniowe. Charakterystyka ogrzewań płaszczyznowych. Obliczenia cieplne 
i hydrauliczne ogrzewania podłogowego. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania. 
Projekty  
Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla domu jednorodzinnego. 

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 projekto-

wego obciąŜenia cieplnego. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E607 - Wybrane zagadnienia z wytrzymało ści 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 L6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z wytrzymałości materiałów. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi, współcześnie stosowanymi 
metodami doświadczalnej analizy konstrukcji.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział studentów w zajęciach laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Badania modelowe w doświadczalnej analizie konstrukcji. Metoda elastooptyczna w analizie 
płaskiego stanu napręŜenia. Zastosowanie metody interferometrii holograficznej do pomiaru 
przemieszczeń. Metody mory oraz kruchych pokryć i ich zastosowanie do określenia geome-
trii powierzchni oraz w analizie odkształceń konstrukcji. Zastosowanie metody tensometrii 
elektrooporowej do pomiaru odkształceń zmiennych w czasie. Wyznaczenie napręŜeń wła-
snych metodą trepanacji otworowej. Badanie odporności na kruche pękanie. Doświadczalna 
weryfikacji stanu napręŜenia w powłoce walcowej z uwzględnieniem efektów giętnych.    

Literatura podstawowa  
[1]  Orłoś Z. (red.); Doświadczalna analiza napręŜeń i odkształceń. PWN, Warszawa 1977. 
[2]  Szczepiński W. (red.); Mechanika techniczna – t. 10, Metody doświadczalne mechaniki 

ciała stałego. PWN, Warszawa 1984. 
[3]  Kobayashi A.S. ( ed.); Handbook on experimental mechanics, Englewood Cliffs, NJ, 

Prentice-Hall, Inc. 1987. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Grzegorz Milewski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

E608 - Obliczenia wytrzymało ściowe maszyn i urz ądzeń energe-
tycznych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + C6 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: ogólna wiedza z mechaniki i wytrzymałości 
materiałów. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zdobycie umiejętności obliczeń wytrzymałościowych w urzą-
dzeniach ciśnieniowych, zdobycie wiedzy na temat pomiarów i kontroli napręŜeń. 

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

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Stale stosowane w budowie kotłów, turbin i rurociągów. Obliczanie grubości ścianki elemen-
tów ciśnieniowych-interpretacja wzorów z przepisów kotłowych. Pełzanie elementów ciśnie-
niowych. Obliczanie elementów maszyn i urządzeń energetycznych na niskocykliczną wy-
trzymałość zmęczeniową. Wyznaczanie dopuszczalnych szybkości nagrzewania i ochładza-
nia grubościennych elementów kotłów i turbin. Optymalizacja nagrzewania i ochładzania 
elementów kotłów i turbin. Monitorowanie napręŜeń cieplnych w elementach kotłów i turbin 
parowych. Sondy termiczne do kontroli warunków nagrzewania i ochładzania wirników turbin. 
Bloki ograniczeń termicznych (BOT) w eksploatacji bloków energetycznych. Ocena trwałości 
resztkowej elementów ciśnieniowych. Pomiary tensometryczne napręŜeń pochodzących od 
ciśnienia i napręŜeń cieplnych. 
Ćwiczenia  
Dobór stali na rury parownika i przegrzewaczy kotłów. Obliczanie grubości ścianek rur pa-
rownika, przegrzewaczy pary i rurociągów parowych. Obliczanie dopuszczalnych szybkości 
nagrzewania i ochładzania grubościennych elementów kotłów. Wyznaczanie stopnia zuŜycia 
i trwałości resztkowej rurociągu parowego. Kontrola napręŜeń cieplnych. Odwrotne zagad-
nienia przewodzenia ciepła. 

Literatura podstawowa  
[1] Walczak J.; Wytrzymałość materiałów oraz podstawy spręŜystości i plastyczności, tom 1 i 

2. PWN, Warszawa-Kraków 1973. 
[2] PN-EN 12952-2; Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze, część 2; Materiały na czę-
ści ciśnieniowe kotłów i wyposaŜenie. PKN, Warszawa 2004. 

[3] PN-EN 12952-3; Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze, część 3p; Konstrukcja i 
obliczenia części ciśnieniowych. PKN, Warszawa 2004. 

[4] French D. N.; Metallurgical Failures in Fossil Fired Boilers. Wiley, New York 1993. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] PN-EN 12952-1; Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze, część 1; Postanowienia 

ogólne. PKN, Warszawa 2004. 
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[2] TRD 301, Zylinderschalen unter innerem Überdruck. Technische Regeln für Dampfkessel 
(TRD), Heymanns Beuth Köln – Berlin, S. 143-185, 2001. 

[3] Ansys, Release 11.0, ANSYS, Inc., Southpointe, 275 Technology Drive, Canonsburg, PA 
15317, USA 2009. 

[4] AD-Merkblätter-Taschenbuch-Ausgabe, Heymanns-Beuth, Köln-Berlin 2001. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Taler 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1)  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E609 - Mechanika płynów  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + L6 2 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Rozszerzenie wiedzy z zakresu dynamiki przepływów. Zdoby-
cie wiedzy teoretycznej  niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynu oraz sił, jakie 
wywiera on na graniczące z nim ciała. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, wykonanie sprawozdań z laboratorium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Równania wynikające z zasad zachowania masy, pędu i energii. Ten-
sor napręŜenia w płynie. Tensor prędkości deformacji. Równania konstytutywne. Liniowy 
płyn Newtona. Ciecze w stanie nadciekłym (ciecze kwantowe). Równania Naviera-Stokesa 
/N-S/. Analityczne i numeryczne metody całkowania równań N-S. Podobieństwo hydrome-
chaniczne, liczby kryterialne. Równania laminarnej warstwy przyściennej.  Równania Rey-
noldsa dla uśrednionego ruchu turbulentnego cieczy. Tensor napręŜeń turbulentnych. Rów-
nania turbulentnej  warstwy przyściennej. Modelowanie przepływów turbulentnych - hipotezy 
domykające. 

Laboratoria  
Identyfikacja reostabilnych cieczy nienewtonowskich. Opływ ciała stałego płynem rzeczywi-
stym. Doświadczalne wyznaczanie współczynnika strat tarcia. Pomiar strat miejscowych (lo-
kalnych). Pomiar strat ciśnienia w odcinku wlotowym. Badanie charakterystyk pompy wiro-
wej. Badanie zjawisk kawitacji przepływowej. Pomiar natęŜenia przepływu gazu w rurociągu 
za pomocą. przepływomierza kolanowego i kryzy. 
Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiąza-

nia. PWN, Warszawa 1994. 
[3]  Matras Z.; Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich.  
      Wyd. PK, Kraków 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, War-

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E701 - Modelowanie CFD 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 P30 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z matematyki. 

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  
Wyznaczanie dwuwymiarowego rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym komina o 
przekroju kwadratowym metodą objętości skończonej oraz bilansową metodą elementów 
skończonych. Zastosowanie wybranego oprogramowania do rozwiązania wyprowadzonego 
układu równań i wykorzystanie programu FLUENT lub CFX. Analiza dokładności wykona-
nych obliczeń. Wyznaczenie rozkładu prędkości, ciśnień oraz temperatur w trójniku za po-
mocą programu FLUENT lub CFX. Analiza dokładności wykonanych 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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E702 - MES w obliczeniach urz ądzeń energetycznych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk15 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z matematyki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami metody elementów skończo-
nych oraz bilansowej postaci MES. Zastosowanie MES i BMES w obliczeniach urządzeń 
energetycznych. 

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

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

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Charakterystyka MES. Podział obszaru na elementy skończone. Funkcje kształtu. Opis MES 
opartej na metodzie Galernika. Wyprowadzenie równań dla elementów trójkątnych i prosto-
kątnych. Naturalny układ współrzędnych dla elementów jednowymiarowych oraz dwuwymia-
rowych trójkątnych i prostokątnych. Transformacja układów współrzędnych i obliczanie całek 
za pomocą kwadratur Gaussa-Legendre’a. Opis sposobów budowania globalnego układu 
równań w MES. Sposoby rozwiązywania duŜych układów równań algebraicznych i układów 
równań róŜniczkowych zwyczajnych. Zastosowanie MES do rozwiązywania zagadnień usta-
lonego i nieustalonego przewodzenia ciepła. Zastosowanie MES do rozwiązywania zagad-
nień spręŜystości i termospręŜystości. Rozwiązywanie zagadnień konwekcyjnej wymiany 
ciepła. Bilansowa metoda elementów skończonych. 
Laboratoria  
Wyznaczanie ustalonych i nieustalonych pól temperatury w ciałach stałych za pomocą MES. 
Konwekcja wymuszona przy przepływie nieizotermicznym płynu w rurze-przepływ laminarny i 
burzliwy. Analiza napręŜeń pochodzących od ciśnienia w trójniku kulistym w kształcie litery 
Y. NapręŜenia pochodzące od ciśnienia i obciąŜeń cieplnych w połączeniu walczak - rura 
opadowa. 

Literatura podstawowa:  
[1] Duda P.; Monitorowanie cieplno-wytrzymałościowych warunków pracy ciśnieniowych 

elementów urządzeń energetycznych. Monografia PK, seria Mechanika z. 81, Kraków 
2004. 

[2] Bielski J.; Wprowadzenie do inŜynierskich zastosowań metody elementów skończonych.  
Wyd. PK, Kraków 2010. 

[3] Noda N., Hetnarski R.B., Tanigawa Y.; Theraml Stresses, Rochester. NY, USA, Lastran 
Corporation 2000. 

Literatura uzupełniaj ąca:  
[1] PN-EN 12952-3; Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze, część 3: Konstrukcja  

i obliczenia części ciśnieniowych, PKN, 2004. 
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[2] Łaczek S.; Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS. Wyd. PK,  
     Kraków 1999. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E901 - Silniki spalinowe  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L6 1 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przedstawienie zagadnień teorii i konstrukcji nowoczesnych 
silników spalinowych. 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji ćwi-
czeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Konstrukcja nowoczesnych silników spalinowych, klasyfikacja silników spalinowych, podsta-
wowe wielkości i definicje. Teoretyczne podstawy pracy silnika spalinowego: obiegi teore-
tyczne, róŜnice obiegu teoretycznego i rzeczywistego. Obieg cieplny nowoczesnego silnika 
czterosuwowego z zapłonem iskrowym i samoczynnym. Wykresy indykatorowe. Proces na-
pełniania, proces spręŜania, rozpręŜania i wylotu. Paliwa silnikowe: paliwa standardowe, 
paliwa alternatywne. Systemy sterowania procesem spalania w silniku o zapłonie iskrowym. 
Anomalie spalania. Tworzenie mieszanki i proces spalania w silniku o zapłonie samoczyn-
nym. Nowoczesne systemy spalania w silnikach ZS. Cel i metody doładowania silników spa-
linowych. Parametry robocze silnika. Bilans cieplny, metody regulacji mocy i obciąŜenia silni-
ka. Podstawowe charakterystyki silnikowe. Systemy sterowania w nowoczesnych silnikach ZI 
i ZS. Ogólne zasady projektowania i obliczania wymiarów głównych silnika spalinowego. 
Tendencje rozwojowe współczesnych silników spalinowych. 
Laboratoria  
Charakterystyki silników spalinowych: prędkościowa, obciąŜeniowa, wykreślanie charaktery-
styki uniwersalnej. Charakterystyka regulatorowa silnika ZS. Pomiar parametrów roboczych 
silnika podczas zasilania paliwami alternatywnymi. Pomiar sprawności napełnienia ηv oraz 
określenie współczynnika nadmiaru powietrza λ. Sporządzanie charakterystyki regulacyjnej 
kąta wyprzedzenia zapłonu i współczynnika składu mieszanki silnika ZI.  
Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.; Teoria silników tłokowych. WKiŁ, Warszawa 2006. 
[2] Luft S.; Podstawy budowy silników. WKiŁ Warszawa 2006. 
[3] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. PP, Poznań 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bernhard M.; Badania trakcyjnych silników spalinowych. WKiŁ, Warszawa 1970. 
[2] Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych wg. wskazań prowa-
dzącego zajęcia. 
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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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E902 - Maszyny cieplne  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z teorią i konstrukcją maszyn cieplnych. 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, udział w laboratoryjnych pomia-
rach parametrów maszyn cieplnych, opracowanie wyników pomiarów, analiza wyników. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa:   ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Kryteria podziału silników cieplnych. Obiegi teoretyczne: Carnota, Stirlinga, Rankina, Otto, 
Diesel, Sabath’e, Ericssona. Bilans cieplny obiegów, wykres Sankeya, wskaźniki robocze i 
energetyczne. Zasada działania silników tłokowych. Zasada działania silników przepływo-
wych. Zasada działania silników Wankla i Stirlinga. Analiza konstrukcji współczesnych ma-
szyn cieplnych. Bilans energetyczny maszyn cieplnych na przykładzie turbiny spalinowej. 
Systemy hybrydowe – odzysk energii. Podstawowe charakterystyki silników spalinowych. 
Paliwa klasyczne i alternatywne stosowane w maszynach cieplnych. Tendencje rozwojowe 
maszyn cieplnych w aspekcie zastosowania do napędu maszyn i pojazdów.  

Laboratoria  
Analiza energetyczna wybranych maszyn cieplnych. Sporządzenie charakterystyk regulacyj-
nych silnika spalinowego. Wyznaczanie wskaźników roboczych maszyny cieplnej. Analiza 
kinematyczna i konstrukcyjna silnika Wankla. Analiza kinematyczna i konstrukcyjna silnika 
Stirlinga. Analiza konstrukcyjna silnika odrzutowego. Charakterystyka robocza dwuwałowego 
silnika turbospalinowego.  
Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.; Teoria silników tłokowych. WKiŁ, Warszawa 2006. 
[2] Golec K.; Silniki przepływowe. Wyd. PK, Kraków 1999. 
[3] Dowkontt J.; Teoria silników cieplnych. WNT, Warszawa 1962. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] śmudzki S.; Silniki Stirlinga. WNT, Warszawa 1993. 
[2] Materiały konferencji naukowych wg. wskazań prowadzącego zajęcia. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E903 - Termodynamika gazów wilgotnych  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z wiadomościami na temat powietrza wilgot-
nego, sposobami wyznaczania punktu rosy, metodyką obliczeń nawilŜania, ogrzewania i 
ochładzania pomieszczeń. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Mieszaniny gazów. Równanie stanu. Gęstość, masa molowa i stała gazowa. ZaleŜność mie-
dzy udziałami masowymi i objętościowymi. Mieszaniny gazów i par. Wilgotność względna i 
bezwzględna. Entalpia. Wykres Moliera h-x dla powietrza wilgotnego. Zmiany stanu: ogrze-
wanie i ochładzanie, mieszanie. NawilŜanie za pomocą cieczy lub pary. Punkt rosy. SpręŜa-
nie. Podstawy spalania. Paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Ciepło spalania i wartość opałowa. 
Obliczanie stechiometryczne procesów spalania. Własności powietrza i spalin. Punkt rosy 
dla spalin. Klimatyzacja pomieszczeń. Kotły kondensacyjne z otwartą i zamkniętą komorą 
spalania. Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Obliczenia i konstrukcje chłodni kominowych. 
Wykorzystanie chłodni do odprowadzania spalin z kotłów. 
Ćwiczenia  
Przemiany powietrza wilgotnego. Porównanie sprawności gazowego kotła grzewczego: zwy-
kłego i kondensacyjnego. Obliczenia chłodni kominowej. 

Literatura podsatwowa  
[1]  Szymański W., Wolańczyk F.; Termodynamika powietrza wilgotnego, Wyd. Politechniki 

Rzeszowskiej, Rzeszów 2008. 
[2]  Wilk S.; Termodynamika techniczna. WSiP, Warszawa 1996. 
[3]  Gutkowski K.M.; Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Recknagel H. i inni; Kompendium wiedzy; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, 

chłodnictwo. Omni Scala, Wrocław 2008/2009. 
[2]  Nantka M.B.; Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E904 - Podstawy przemian energetycznych  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się ze sposobami wyznaczania sprawności obie-
gu Rankine’a oraz ze sposobami zwiększania sprawności elektrowni. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Postacie i nośniki energii. Bilanse i jednostki energii. Sprawność i efektywność energii. Pod-
stawy fizyczne przemian energii cieplnej. Przemiany termodynamiczne pary wodnej. Prze-
miany energetyczne w klasycznych elektrowniach parowych. Obiegi w elektrowniach paro-
wych. Obiegi Rankine’a z uŜyciem pary nasyconej i pary przegrzanej. Efektywność przemian 
energetycznych w elektrowni kondensacyjnej. Przemiany energetyczne w skojarzonych 
układach cieplno elektrycznych. Przemiany energetyczne w w elektrociepłowniach. 
Ćwiczenia  
Obliczanie sprawności teoretycznej obiegu Rankine’a. Wpływ parametrów pary na spraw-
ność teoretyczną. Wyznaczanie jednostkowego zuŜycia pary i ciepła. 

Literatura podstawowa  
[1]  Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[2]  Wilk S.; Termodynamika techniczna. WSiP, Warszawa 1996. 
[3]  Marecki J.; Podstawy przemian energetycznych. WNT, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe w duŜych kotłach energetycznych. Modelowanie 

i monitoring. PWN, Warszawa 2011. 
[2]  Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sławomir Grądziel 
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