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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E821 - Kotły parowe i grzewcze 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 + L15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 + L9 3 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową kotłów energetycznych oraz urzą-
dzeń pomocniczych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, wykonanie sprawozdań z laborato-
riów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów, zdanie egzami-
nu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,3), laboratorium (0,2) i eg-
zaminu (0,5). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ogólna klasyfikacja kotłów. Zasada działania i budowa kotła parowego. Analiza spalin. War-
tości temperatury punktu rosy dla róŜnych paliw. Paleniska rusztowe. Sposoby obliczania 
komory paleniskowej: metoda CKTI i strefowa. Instalacje kotłowe. Konstrukcja palników py-
łowych i olejowych. Spalanie w kotłach ze złoŜem fluidalnym. Konstrukcje kotłów fluidalnych. 
Młyny i instalacje młynowe. Podział kotłów energetycznych. Typowe konstrukcje kotłów 
energetycznych. Kotły przepływowe. Kotły na parametry nadkrytyczne. Parownik kotła: wal-
czak, rury opadowe, ekrany. Struktura przepływu mieszaniny parowo wodnej w pionowym 
kanale rurowym. Przegrzewacze. Sposoby regulacji temperatury pary przegrzanej. Pod-
grzewacze wody. Podgrzewacze powietrza. Przykłady kotłów odzyskowych. Materiały sto-
sowane na elementy kotłów. Konstrukcje wytwornic pary. Paliwa wykorzystywane w technice 
grzewczej (centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej) – rodzaje, właści-
wości, spalanie i zagroŜeni. Kotły grzewcze konwencjonalne oraz technika kondensacyjna i 
kotły kondensacyjne – podział, cechy, budowa, charakterystyki pracy. Paleniska i palniki ko-
tłów grzewczych. Przepływ czynników roboczych w kotłach grzewczych – zagroŜenia i zapo-
bieganie im. Obliczanie cieplne kotłów grzewczych. WyposaŜenie i aparatura regulacyjno – 
zabezpieczająca. Sprawność cieplna i moc kotłów grzewczych. 
Ćwiczenia  
Obliczenia stechiometryczne. Obliczanie komory paleniskowej kotłów energetycznych. Obli-
czanie grubości ścianki walczaków kotła parowego. Obliczenia związane ze spalaniem paliw. 
Określenie zapotrzebowania na paliwo zuŜywane przez kotły grzewcze. Obliczanie palników 
inŜektorowych. 
Laboratoria  
Badanie mocy i sprawność kotła grzewczego. Wyznaczanie temperatury punktu rosy róŜ-
nych paliw. Badanie aerodynamiczne i cieplne kotłowych podgrzewaczy wody. Badanie 
cieplno-wytrzymałościowe połączenia walczak-rura opadowa 

Literatura podstawowa  
[1]  Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.; Kotły parowe, konstrukcje obliczenia. WNT, 
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Warszawa 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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E822 - Turbiny parowe, gazowe i wodne 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 3 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  szczegółowe zapoznanie się z budową, eksploatacją oraz 
projektowaniem turbin wielostopniowych stosowanych w energetyce. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, zdanie egzaminu. 
Zasada wystawienia oceny ko ńcowej:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,4)  
i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Konstrukcje turbin jednostopniowych i wielostopniowych, zasady pracy i parametry turbin 
parowych, gazowych i wodnych. Podstawowe równania ruchu czynnika roboczego przepły-
wającego w wieńcach łopatkowych turbin. Przepływ pary mokrej w turbinie. Zasady obliczeń i 
projektowania stopni turbin parowych z długimi łopatkami. Obliczenia wytrzymałościowe ło-
patek turbin. Systemy chłodzenia łopatek, wałów i tarcz turbin gazowych. Deformacje, na-
pręŜenia i przesunięcia cieplne elementów turbin. Elektrownie pompowe i pompoturbiny. Za-
sady prowadzenia ruchu turbiny, ruch turbiny w blokach. Ruch turbiny w warunkach odbiega-
jących od obliczeniowych. Urządzenia skraplające i smoczki turbin parowych. Monitoring 
pracy i badania turbin. 
Ćwiczenia  
Obliczania mocy i sprawności turbiny. Obliczanie stopni turbin akcyjnych i reakcyjnych. Obli-
czenia 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] Shlyakhin P; Steam Turbines, Theory and Design. University Press of the Pacific, 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Thake J.; The Micro-Hydro Pelton Turbine Manual: Design, Manufacture and Installation 

for Small-Scale Hydro-Power. Practical Action, 2001. 
[2] Chmielniak T.; Turbiny cieplne. Podstawy teoretyczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 

1998. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E823 - Elektrownie i zaawansowane systemy energetyc zne 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   ogólna wiedza z zakresu przemian energe-
tycznych oraz termodynamiki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z rodzajami elektrowni i elektrociepłowni,  budowa 
i zasada działania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i projektów, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,2), projektu (0,3) i egzaminu 
(0,5). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja elektrowni. Obiegi cieplne elektrowni parowych kondensacyjnych i elektrocie-
płowni. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej. Obieg Clausiusa - Rankine’a. Sposoby 
poprawy sprawności. Międzystopniowy przegrzew pary i podgrzewanie regeneracyjne wody 
zasilającej. Jednostkowe wskaźniki charakteryzujące proces wytwarzania energii elektrycz-
nej: jednostkowe zuŜycie ciepła, pary i paliwa. Układy cieplne elektrowni i elektrociepłowni 
parowych. Pompy wody zasilającej. Podgrzewacze regeneracyjne. Stacje redukcyjno-
schładzające. Układy rozruchowe elektrowni kondensacyjnych. Elektrociepłownie upustowo 
– kondensacyjne. Elektrociepłownie upustowo - przeciwpręŜne. Elektrownie jądrowe. Ener-
gia reakcji jądrowych. Zasada działania i budowa reaktorów. Układy cieplne elektrowni ją-
drowych z reaktorami róŜnych typów. Elektrownie wodne. Elektrownie z turbinami gazowymi. 
Obieg Joule’a - Braytona. Układy gazowo-parowe. Podstawy wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Techniczne i społeczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Promieniowanie słoneczne. Nagrzewanie wody słonecznym promieniowa-
niem. Ogniwa fotoelektryczne. Ogniwa paliwowe. Energetyka wiatrowa. Fotosynteza. Bioma-
sa. Energia fal wodnych. Energia przypływów. Energia geotermalna. Generatory MHD. 
Ćwiczenia  
Obliczanie sprawności obiegów cieplnych elektrowni konwencjonalnych, jądrowych i z turbi-
nami gazowymi. Układy parowo-gazowe. Poprawa sprawności obiegu Clausiusa - Rankine’a. 
Bilanse energetyczne podstawowych i pomocniczych urządzeń elektrowni. Odgazowanie 
termiczne wody. Stacje redukcyjno-schładzające 
Projekty  
Projekt obiegu cieplnego elektrowni kondensacyjnej z przegrzewem międzystopniowym i 
regeneracyjnymi podgrzewaczami wody. 
Literatura podstawowa  
[1] Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Kehlhofer R., Hannemann F., Stirnimann F., Rukes B.; Combined Cycle Gas and Steam 

Turbine Power Plants. PennWell Co., Tulusa USA 2009. 
[3] Kitto J.B., Stultz S.T.; Steam - Its Generation and Use. Babcock & Wilcox, Barberton 

2005. 



 88

 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] DiPippo R.; Geothermal power plants. Principles, applications and case studiem. Elsevier 

Science, Amsterdam 2008. 
[2] Soerensen B.; Renewable energy. Its physics, engineering, use, environmental impacts, 

economy and planning aspects. Elsevier Science, Amsterdam 2004. 
[3] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E824 - Analiza i opracowanie danych eksperymentalny ch 

 

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:  wiedza z zakresu analizy matematycznej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zdobycie wiedzy na temat dokonywania pomiarów oraz okre-
ślania ich niepewności, zapoznanie się z metodami aproksymacji danych pomiarowych. 

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  
Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Błędy systematyczne i przypadkowe. Statystyczna teoria 
pomiarów. Średni błąd kwadratowy. Średnie odchylenie standardowe. Rozkład normalny. 
Kwantyle rozkładu Studenta. Analiza niepewności. Zasada Gaussa przenoszenia błędów 
przypadkowych. Metoda najmniejszych kwadratów. Zagadnienia liniowe i nieliniowe. Metoda 
Levenberga-Marquardta. Przedziały ufności i predykcji dla wyznaczanych współczynników i 
funkcji aproksymujących. Przykłady wyznaczania niepewności wielkości wyznaczanych po-
średnio: pomiar strumienia masy za pomocą kryzy, pomiar gęstości strumienia ciepła. 

Literatura podstawowa  
[1] Szydłowski H.; Pracownia fizyczna. PWN, Warszawa 1994. 
[2] Szydłowski H. (red.); Teoria pomiarów. PWN, Warszawa 1981. 
[3] Taler D.; Pomiar ciśnienia, prędkości i strumienia przepływu płynu, Wyd. AGH, Kraków 

2006. 
[4] Oleśkowicz-Popiel Cz., Wojtkowiak J.; Eksperymenty w wymianie ciepła, Wyd. Politechni-

ki Poznańskiej, Poznań 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Coleman H. W., Steele W. G.; Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for 

Engineers. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA 2009. 
[2] Wohlberg J.; Data Analysis Using the Method of Least Squares. Springer. Berlin 2006. 
[3] Bevington, P. R.; Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. McGraw-

Hill, New York 1969. 
[4] Hodge B. K., Taylor R. P.; Analysis and Design of Energy Systems. Prentice Hall, Upper 

Saddle River, New Jersey, USA 1999. 
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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E825 - Spalanie paliw 

 

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 róŜnymi typami paliw, poznanie róŜnych 
konstrukcji palników stosowanych w energetyce. 

Metody dydaktyczne:  udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, obecność na wykładach 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Paliwa stałe. Paliwa płynne. Paliwa gazowe. Elementarny skład paliwa stałego. Analiza spa-
lin. Spalanie niezupełne, niecałkowite i całkowite. Ciepło spalania i wartość opałowa. Zapo-
trzebowanie na powietrze do spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego. Trójkąty spala-
nia. Temperatura punktu rosy. Rodzaje palenisk. Konstrukcja palników stosowanych w ener-
getyce. 
Laboratoria  
Wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw. Wyznaczanie punktu rosy. Kontrola 
procesu spalania: analiza spalin, wyznaczanie współczynnika nadmiaru powietrza. 

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

szawa 1979. 
[2]  Wójcicki S.; Spalanie. WNT, Warszawa 1969. 
[3]  Wilk S.; Termodynamika techniczna. WSiP, Warszawa 1996. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Annamalai K.; Combustion science and engineering. CRC, Press, 2007. 
[2] Turns S.R.; An Introduction to Combustion. McGraw-Hill Series in Mechanical Engineer-

ing 2000. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E826 - Projekt z urz ądzeń instalacji kotłowych 

 

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: „Technologie i maszyny energetyczne”  
- sem. 1.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodyka projektowania elementów kotło-
wych. 

Metody dydaktyczne:  wykonanie projektu. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Projekt wybranego elementu instalacji kotłowej (np.: podgrzewacz wody, parownik kotła, 
przegrzewacze, komora paleniskowa). 

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] 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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E827 - Miernictwo i systemy pomiarowe 

 

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:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami pomiarowymi i badaniami specja-
listycznymi realizowanymi w energetyce.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie, przemiana energii i technologie w energetyce cieplnej, podstawowe maszy-
ny i urządzenia energetyczne. Pomiary – pojęcia podstawowe, pomiary bieŜące, badawcze, 
kontrolne i odbiorcze. Podział i fizyczne zasady działania przyrządów pomiarowych. Skale 
przyrządów pomiarowych. Przyrządy elektryczne do pomiaru wielkości nieelektrycznych. 
Opracowywanie wyników pomiarów. Metody przedstawiania danych pomiarowych. Urządze-
nia pomiarowe współczesnych systemów pomiarowych. Systemy kontrolno-pomiarowe, dia-
gnostyki i sterowania w energetyce cieplnej. Komputeryzacja pomiarów i systemy zbierania 
danych. Badania nieniszczące i niszczące w energetyce cieplnej. Przykłady pomiarów spe-
cjalnych w energetyce cieplnej: Badania bilansowe urządzeń cieplnych. 
Laboratoria  
Wykorzystanie techniki multimedialnej w badaniach przeponowego wymiennika ciepła. Moni-
torowanie procesów cieplnych w kotłowych podgrzewaczach powietrza. Badania stanu tech-
nicznego urządzeń za pomocą wideoendoskopu i kamery termowizyjnej.  

Literatura podstawowa  
[1] Fodemski T. R. (red.); Pomiary cieplne. część I – podstawowe pomiary cieplne. część II – 

badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, Warszawa 2001.  
[2] Telejko T.; Wstęp do metod opracowania wyników pomiarów z przykładami. Wyd. AGH, 

Kraków 1999. 
[3] Myszka W. (red.); Komputerowy system obsługi eksperymentu. WNT, Warszawa 1991. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mieszkowski M. (red.); Pomiary cieplne i energetyczne. WNT, Warszawa 1981. 
[2] WyraŜanie niepewności pomiaru. Przewodnik. GUM, Warszawa 1999. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E828 - Multimedia w energetyce 

 

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:  „Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 1. 

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

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kolokwium z części wykładowej. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Technika multimedialna – pojęcia podstawowe i jej zadania w energetyce. Profilaktyka i dia-
gnostyka techniczna maszyn i urządzeń energetycznych. Systemy wizualizacji, nadzoru, 
monitorowania i sterowania (SCADA) w technice. Funkcje systemów SCADA i ich struktura 
sprzętowa, struktura oprogramowania, platforma systemowa, komunikacja i zabezpieczenia. 
Ekran aplikacji wizualizacyjnej. Systemy multimedialne SCADA w energetyce zawodowej, 
przemysłowej i grzewczej. Komputerowe systemy nadzoru pracy kotłów i turbozespołów, 
system ciągłej obserwacji stopnia zuŜycia trwałości materiału elementów ciśnieniowych, zin-
tegrowany system kontroli jakości wody w elektrowni, cyfrowy system sterowania i wizualiza-
cji parametrów procesu odsiarczania spalin, komputerowa sieć kontroli emisji zanieczysz-
czeń w elektrowni. 

Literatura podstawowa  
[1] Skarbek W.; Multimedia – oprogramowanie i sprzęt. PLJ, Warszawa 1998.  
[2] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2000. 
[3] Cwynar L.; Rozruch kotłów parowych. WNT, Warszawa 1978. 
Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe w duŜych kotłach energetycznych. Modelowanie i  

     monitoring. PWN, Warszawa 2011. 
[2] Węglowski B.; Blok ograniczeń termicznych energetycznych kotłów parowych. Wyd. PK, 

Kraków 2001. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E829 - Monitorowanie maszyn i urz ądzeń energetycznych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z technikami wykonywania pomiarów tempe-
ratury, słuŜących do wyznaczania szybkości nagrzewania i ochładzania oraz rozkładów tem-
peratury i napręŜeń w monitorowanych elementach kotłów. 

Metody dydaktyczne:  zajęcia laboratoryjne. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Wykonanie pomiarów czynnika przy pomocy róŜnego rodzaju termoelementów, wyznaczenie 
charakterystyk termoelementów przemysłowych. Wykonanie pomiarów temperatury na ob-
wodzie i wewnątrz grubości ścianki modelu walczaka kotła energetycznego. Wyznaczenie 
szybkości nagrzewania elementu grubościennego i sporządzenie wykresów zmian tempera-
tury i szybkości nagrzewania w czasie. Wykonanie pomiarów tensometrycznych. Obliczenia 
napręŜeń osiowych i obwodowych na powierzchni i zewnętrznej. Pomiar temperatury czynni-
ka i metalu w modelu połączenia walczak-rura opadowa. Sporządzenie wykresów rozkładu 
temperatury.  

Literatura podstawowa  
[1] Węglowski B.; Blok ograniczeń termicznych energetycznych kotłów parowych. Wyd. PK, 

Kraków 2001. 
[2] Taler J.; Teoria i praktyka identyfikacji procesów przepływu ciepła, Wyd. Ossolineum, 

Wrocław 1995. 
[3] Skoczowski S.; Technika regulacji temperatury. Wyd. Pomiary Automatyka Kontrola, 

Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Orłoś Z.; NapręŜenia cieplne. PWN, Warszawa 1991. 

[2] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe w duŜych kotłach energetycznych. Modelowanie i  

     monitoring. PWN, Warszawa 2011. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E933 - Ruroci ągi i instalacje energetyczne  

 

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:  „Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, obliczaniem i eksploatacją rurocią-
gów i innych urządzeń instalacji energetycznych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przemiana energetyczna w elektrowni. Podstawowe i pomocnicze maszyny i urządzenia 
obiegu głównego siłowni cieplnych. Podział i układy rurociągów elektrowni parowych. Mate-
riały do budowy rurociągów. Obliczenia hydrauliczne i wytrzymałościowe rurociągów. Wydłu-
Ŝenie cieplne rurociągów i sposoby ich kompensacji. Zamocowania, podparcia i podwiesze-
nia rurociągów. Pełzanie rurociągów parowych. Armatura sterująco-regulująca, zabezpiecza-
jąca i pomocnicza w energetyce cieplnej. Cieplne urządzenia instalacji energetycznych: wy-
mienniki ciepła, odgazowywacze, rozpręŜacze, wyparki, stacje redukcyjno-schładzające, 
skraplacze. Izolacja w energetyce cieplnej – materiały izolacyjne, zasady obliczeń. Układy 
rozruchowo-zabezpieczające. 
Ćwiczenia  
Obliczenia hydrauliczne i wytrzymałościowe rurociągów parowych i wodnych. Obliczenia 
kompensacji i ocena zdolności kompensacyjnej rurociągów. Obliczenia izolacji rurociągów. 
Bilanse cieplne i masowe urządzeń instalacji energetycznych. 

Literatura podstawowa  
[1] Escoe A. K.; Piping and Pipeline. Assessment Guide. GPP, Elsevier 2006. 
[2] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2000. 
[3] Tarnowska - Tierling A.; Urządzenia cieplne siłowni. Część I – Rurociągi. Wyd. Politechni-

ki Szczecińskiej, Szczecin 1981.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Górecki J.; Sieci cieplne. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 
[2] Mohinder L., Nayyar P.E.; Piping handbook. McGraw-Hill 2000. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E934 - Układy pomocnicze 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:  „Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, obliczaniem i eksploatacją układów 
pomocniczych siłowni cieplnych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Obiegi cieplne i parametry w elektrowniach parowych. Grupy urządzeń pomocniczych, ich 
charakterystyka i wpływ na sprawność elektrowni. Gospodarka paliwowa w elektrowni. Skła-
dy i urządzenia transportu węgla. Urządzenia do paliw ciekłych w elektrowniach. Układy  
i urządzenia usuwanie ŜuŜla i popiołu - układy mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. 
Urządzenia odpylające w elektrowniach. Kominy elektrowni. Składowiska popiołu. Urządze-
nia zaopatrzenia elektrowni w wodę. Otwarte i zamknięte układy chłodzenia i zbiorniki wody 
w elektrowniach. Przygotowanie wody w obiegach: parowym i chłodzenia. 
Ćwiczenia  
Określenie zapotrzebowania na paliwo i wyznaczanie wielkości składu paliwa. Ocena napę-
dów urządzeń potrzeb własnych. Określenie zapotrzebowania na wodę chłodzącą. Bilans 
wody dodatkowej w obiegu chłodzenia i intensywność odsalania. 

Literatura podstawowa  
[1] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Kutz M. (editor); Mechanical Engineers’ Handbook. Book 4. Energy and Power. John Wi-

ley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA 2006. 
[3] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.; Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warsza-

wa 1997. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[2] Stultz S. C., Kitto J. B.; Steam Its Generation and Use. The Babcock &Wilcox Company, 

Barberton, Ohio, USA, 1992. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E935 - Systemy energii niekonwencjonalnej  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + P9 2 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z niekonwencjonalnymi źródłami energii oraz 
metodyką doboru instalacji solarnych. 

Metody dydaktyczne:  wykonanie projektu i sprawozdań z laboratoriów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu i laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia projektu i laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Energetyka niekonwencjonalna. Energetyka jądrowa. Reakcje jądrowe. Reaktory i siłownie 
energetyczne. Klasyfikacja reaktorów energetycznych. Sprawność siłowni jądrowych. Odpa-
dy z elektrowni jądrowych. Układy gazowe, gazowo-parowe. Klasyfikacja instalacji turbin 
gazowych. Sprawność energetyczna układów gazowo-parowych. Układy gazowo-parowe z 
kotłami fluidalnymi. Technologie zgazowania. Rozwój energetyki odnawialnej. Energia wód. 
Podstawowe typy elektrowni wodnych. Mała energetyka wodna (MEW). Energia wiatru. 
Energia mórz i oceanów. Energia pływów. Energia fal. Energia prądów oceanicznych. Ener-
gia powstająca w wyniku róŜnic zasolenia. Wykorzystanie ciepła. Elektrownie słoneczne. 
Energia geotermalna. Energia ciepła wód oceanicznych. Ogniwa słoneczne. Biomasa. 
Laboratoria  
Badanie kolektora słonecznego. Badania ogniwa fotowoltaicznego. 
Projekty  
Projekt instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej. 

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] Klugman - Radziemska E.; Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Poli-

techniki Gdańskiej, Gdańsk 2009. 
[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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E936 - Odnawialne źródła energii  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + P9 2 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z odnawialnymi źródłami energii, metodyką 
doboru instalacji solarnych. 

Metody dydaktyczne:  wykonanie projektu i sprawozdań z laboratoriów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu i laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia projektu i laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rozwój energetyki odnawialnej. Sytuacja energetyczna świata. Zasoby energii odnawialnej. 
Energia wód. Podstawowe typy elektrowni wodnych. Mała energetyka wodna (MEW). Ener-
gia wiatru. Energia mórz i oceanów. Energia pływów. Energia fal. Energia prądów oceanicz-
nych. Energia powstająca w wyniku róŜnic zasolenia. Wykorzystanie ciepła. Elektrownie sło-
neczne. Energia geotermalna. Energia ciepła wód oceanicznych. Ogniwa słoneczne. Bioma-
sa. Porównanie ekonomiczno-społecznych skutków wykorzystania róŜnych odnawialnych 
źródeł energii. MoŜliwość rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. 
Laboratoria  
Badanie kolektora słonecznego. Wyznaczanie sprawności kotła spalającego biomasę. Bada-
nia ogniwa fotowoltaicznego. 
Projekty  
Projekt instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej. 

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] Klugman-Radziemska E.; Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Poli-

techniki Gdańskiej, Gdańsk 2009. 
[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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E937 - Analiza i projektowanie systemów energetyczn ych 

 

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: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  analiza linii ciśnień wodnych systemów energetycznych; po-
znanie zasad wymiarowania instalacji powietrznych; zdobycie umiejętności optymalizowania 
układów rozprowadzania przewodów powietrznych. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna; samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  udział w zajęciach projektowych; zaliczenie pro-
jektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Analiza rozkładu ciśnień w systemach energetycznych w zaleŜności od miejsca podłączenia 
pompy obiegowej. Pompy w instalacjach energetycznych – charakterystyki, zapotrzebowanie 
na moc napędu pompy, sprawność i dobór pomp obiegowych. Punkt pracy pompy. Połącze-
nia równoległe i szeregowe pomp. Projektowanie ogrzewań powietrznych - wymiarowanie 
przewodów powietrznych, obliczenia spadku ciśnienia statycznego. Rozkład ciśnień po stro-
nie ssawnej i tłocznej wentylatora. Optymalizacja układów rozprowadzania powietrza. Regu-
lacja lokalna i centralna instalacji centralnego ogrzewania. Współczynnik Kv zaworów regu-
lacyjnych. Urządzenia regulacyjne. Regulatory P, I oraz PI w ogrzewnictwie. Stałe czasowe 
obiektów regulacji. Statyczne i dynamiczne zachowanie się obiektów regulacji. 
Projekt  
Projekt ogrzewania powietrznego dla domu jednorodzinnego z uwzględnieniem optymalizacji 
układu rozprowadzania powietrza. 
Literatura podstawowa  
[1] Albers J. i inni; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Hodge B. K., Robert Taylor P.; Analysis and design of energy systems. Prentice-Hall, Inc., 

Simon & Schuster / A Viacom Company 1999. 
[3] Koczyk H. (red.); Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E938 - Projektowanie instalacji grzewczych  

 

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 z podstawowymi zasadami obliczeń cieplnych 
i hydraulicznych instalacji grzewczych; zdobycie umiejętności projektowania instalacji grzew-
czych ze szczególnym uwzględnieniem ogrzewania podłogowego. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna; samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  udział w zajęciach projektowych; zaliczenie pro-
jektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Instalacje grzewcze w budynkach. Obliczanie projektowego obciąŜenia cieplnego. Kompo-
nenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – me-
toda obliczania. Obliczenia stanu wilgotnościowego przegród budowlanych. Wymagania 
ochrony cieplnej budynków. Wymiarowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego podłogowego (straty ciśnienia miejscowe i w odcinkach prostych, obliczanie strat 
ciśnienia w poszczególnych obiegach, obliczenia nastaw wstępnych na rozdzielaczach po-
wrotnych). Metoda trapezów w wodnym ogrzewaniu podłogowym. Zasady wymiarowania 
konwencjonalnych ogrzewań wodnych – obliczenia hydrauliczne. 
Projekt  
Projekt ogrzewania podłogowego dla domu jednorodzinnego. 
Literatura podstawowa  
[1] Albers J. i inni; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Koczyk H. (red.); Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2005. 
[3] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] PN-EN 12828:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych insta-

lacji centralnego ogrzewania. 

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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 MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E939 - Pompy wentylatory i spr ęŜarki  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P30 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P15 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi urządzeniami prze-
pływowymi stosowanymi w energetyce cieplnej. Teoria, budowa, podział, zastosowanie, cha-
rakterystyki, współdziałanie z siecią pomp i urządzeń spręŜających. Bilanse energetyczne, 
regulacja, badania i napędy. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna, zajęcia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu. 
Zasada wystawienia oceny ko ńcowej:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Układ pompowy, charakterystyka, bilans energetyczny i cieplno-przepływowy. Klasyfikacja 
pomp, główne rodzaje i zasada działania. Charakterystyki pomp. Regulacja parametrów pra-
cy pomp. Podział maszyn spręŜających. SpręŜarki – podział, rozwiązania konstrukcyjne. 
Proces spręŜania, spręŜanie wielostopniowe. Charakterystyki i regulacja spręŜarek. Wentyla-
tory – podział, rozwiązania konstrukcyjne. 
Projekt  
Obliczanie wirnika pompy odśrodkowej. Współpraca pompy z siecią rurociągów, charaktery-
styki rurociągów. Dobór pompy dla zadanego układu pompowego. Obliczanie wydajności, 
zapotrzebowanie mocy, strumienia masy spręŜarek. Obliczanie wentylatorów. Współpraca 
wentylatorów z siecią, policzenie strat w przepływie, dobór wentylatora. 
 
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] Roos H.; Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego. CIBET, War-

szawawa 1997. 
[2] Bohdal T., Charun H., Czapp M.; Urządzenia chłodnicze spręŜarkowe. WNT, Warszawa 

2003.  
[3] Fodemski T. (red.);Pomiary cieplne, cz. II;  Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, 

Warszawa 2000. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E940 - Transport pneumatyczny i hydrauliczny  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P30 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P15 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z zagadnieniami transportu mediów  
w elektrowniach, urządzeń słuŜących do przepompowywania cieczy i gazów, transportu pa-
liw płynnych i pyłów w elektrowniach. Budowa i obliczenia sieci ciepłowniczych. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja urządzeń przepływowych. Przepływy w przewodach pod ciśnieniem. Podstawo-
we równania przepływowe. Klasyfikacja rurociągów. Rurociągi długie, układy rurociągów – 
obliczenia. Urządzenia i instalacje stosowane do transportu materiałów drobnoziarnistych w 
stanie suchym, zwilŜonym i w cieczy. Instalacje do transportu pneumatycznego nisko i wyso-
kociśnieniowego. Instalacje transportu hydraulicznego. Przykłady zastosowania instalacji  
i urządzeń do transportu popiołów lotnych i ŜuŜla w energetyce. 
Projekty  
Obliczenia złoŜonego układu rurociągów. Dobór urządzeń dla transportu pneumatycznego  
i hydraulicznego. 

Literatura podstawowa  
[1] Pietkiewicz Z.;Transport pneumatyczny. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999. 
[2] Roos H.; Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego. CIBET, War-

szawa 1997. 
[3] Fortuna S.; Wentylatory. Techwent, Kraków 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mazur M., Teisseyre M.; Zasilanie palników pyłowych kotła energetycznego. Wyd. Poli-

techniki Wrocławskiej, Wrocław 2008. 
[2] Fodemski T. (red.); Pomiary cieplne, cz. II;  Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, 

Warszawa 2000. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E941 - Aerodynamika 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza z zakresu matematyki i fizyki, „Me-
chanika płynów” – sem. 1. 

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, rozwiązywanie zadań przy tablicy. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Potencjalny opływ profilu kołowego. Siła oporu czołowego i siła uno-
szenia. Twierdzenie śukowskiego – Kutty, efekt Magnusa. Opływ ciał płynem lepkim, siła 
oporu tarcia. Moc siłowni wiatrowych. Propagacja małych zaburzeń ciśnienia w gazie. Rów-
nanie falowe i jego charakterystyki. Prędkość dźwięku. Lczba Macha, klasyfikacja przepły-
wów gazu. Przepływy ustalone gazu doskonałego. Parametry spiętrzenia. Jednowymiarowy 
przepływ gazu przez kanał o zmiennym przekroju. Liczba Lavala, parametry krytyczne. Usta-
lony jednowymiarowy przepływ gazu przez kanał o zmiennym przekroju. Równanie Hugonio-
ta. Przepływ w kanałach zbieŜnych i zbieŜno – rozbieŜnych. Dysza geometryczna (dysza 
Lavala), dysza termiczna i masowa. Przepływ gazu lepkiego (przepływ Rayleigh’a). Prosto-
padła fala uderzeniowa. Pomiar prędkości w naddźwiękowym strumieniu gazu za pomocą 
rurki Pitota. Przepływ pary przez dyszę zbieŜno – rozbieŜną. 
Ćwiczenia  

Wyznaczanie sił oporu i unoszenia działających na opływany profil. Opadanie ciał w płynie, 
współczynnik siły oporu, prędkość graniczna opadania. Wyznaczanie mocy siłowni wiatro-
wych. Prędkość dźwięku, stoŜek Macha. Wyznaczanie parametrów spiętrzenia i krytycznych 
w obszarze strumienia gazu. Wypływ gazu przez dyszę o zmiennym przekroju. Obliczanie 
wymiarów dyszy. Wyznaczanie prędkości w naddźwiękowym strumieniu gazu za pomocą 
rurki Prandtla. 

Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Rup K. J.; Aeromechanika w inŜynierii bezpieczeństwa. Wyd. PK Kraków 2010. 
[3] Burka E. S., Nałęcz T. J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiąza-

nia. PWN, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, War-

szawa 2006. 
[2] Hodge B. K. Koenig K.; Compressible Fluid Dynamics with Personal Computer Applica-
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tions. Prentice Hall, New Jersey 1995. 

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 Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E942 - Turbiny wodne i wiatrowe  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza z zakresu matematyki i fizyki, „Me-
chanika płynów” – sem. 1. 

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. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Turbiny wiatrowe: wolnobieŜne, średniobieŜne, szybkobieŜne. Rodzaje 
turbin wiatrowych. Sprawność turbiny wiatrowej. Kryterium maksymalnego wykorzystania 
mocy- kryterium Betza. Współczynnik wykorzystania mocy Cp, współczynnik siły wzdłuŜnej 
Cx. Krzywa mocy turbiny wiatrowej. Elementy teorii łopaty śmigła, współczynnik siły unosze-
nia 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. Bezkawita-
cyjny zakres pracy turbin reakcyjnych.   

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-

szawa 2006. 
[2] White F. M.; Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York 2008. 
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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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 MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E943 - Automatyka w energetyce  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i działaniem systemów regulacji i 
sterowania stosowanych w energetyce zawodowej. 

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia automatyki. Rodzaje układów automatyki. Własności statyczne i dyna-
miczne podstawowych elementów liniowych i nieliniowych. Transformaty Fouriera, Laplace’a 
i Z. Modele sygnałów i ich charakterystyki. Modelowanie układów w przestrzeni stanów. 
Schematy blokowe – zasada budowy, przekształcenia schematów blokowych, wyznaczanie 
transmitancji układów, sprzęŜenia zwrotne. Charakterystyki typowych obiektów regulacji i 
regulatorów. Stabilność układów liniowych i nieliniowych. Sterowanie i regulacja. Układy o 
działaniu przerywnym (dyskretnym). Cyfrowe układy automatyki oraz ich schematy. 
Ćwiczenia  
Tematyka ćwiczeń zgodna z tematyką wykładów. 

Literatura podstawowa  
[1] Kowal J.; Podstawy automatyki. Wyd. AGH, Kraków 2006. 
[2] Dębowski A.; Automatyka, podstawy teorii. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Kasprzyk J.; Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Chau P. C.; Process Control. Cambridge University Press, 2002. 

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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 MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E944 - Dynamika i regulacja urz ądzeń energetycznych  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami dynamiki urządzeń kotłowych 
i kotłów, systemami sterującymi i regulującymi pracę poszczególnych elementów kotła ener-
getycznego.  

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Symulacja procesów. Dynamika wymienników ciepła i przegrzewaczy pary. Dynamika wypa-
rek i parowników kotłów. Dynamika kotłów i turbin. Obróbka sygnału. Identyfikacja szeregów 
czasowych. Sieci neuronowe. Modelowanie fuzzy-logic. Podstawy matematyczne: proste 
równania róŜniczkowe zwyczajne, transformata Laplace’a, transmitancja operatorowa, line-
aryzacja równań nieliniowych. Dynamika układów: modele I i II rzędów, procesy z opóźnie-
niem, procesy i aproksymacja wyŜszych rzędów. Modele stan-przestrzeń. Analiza jedno-
obwodowych układów regulacji: regulatory PID, transmitancja układu zamkniętego, odpo-
wiedź układu zamkniętego, wybór i działanie regulatorów. Projektowanie i strojenie układów 
jednoobwodowych: strojenie regulatorów za pomocą zaleŜności empirycznych, synteza bez-
pośrednia i wewnętrzna regulacja modelu. Stabilność układów zamkniętych: definicja stabil-
ności, kryterium Routh-Hurwitz, analiza częstotliwościowa, wzmocnienie, przesunięcie fazo-
we, narzędzia analizy graficznej, analiza stabilności, projektowanie regulatorów. Projektowa-
nie układów stan-przestrzeń. Układy wieloobwodowe: regulacja kaskadowa. Zastosowanie 
programu MATLAB. 
Ćwiczenia  
Tematyka ćwiczeń zgodna z tematyką wykładów. 

Literatura podstawowa  
[1] Kowal J.; Podstawy automatyki. AGH, Kraków 2006. 
[2] Dębowski A.; Automatyka, podstawy teorii. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Kasprzyk J.; Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Taler J.; Symulacja dynamiki kotłów z obiegiem naturalnym uwzględniająca napręŜenia 

termiczne. Wyd. PK, Kraków 1987. 
[2] Taler J.; Teoria i praktyka identyfikacji procesów przepływu ciepła. Ossolineum, Wrocław 

1995. 
[3] Kowalik R., Januszewski M., Smolarczyk A.; Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka 

zabezpieczeniowa. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 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 Systemy i urz ądzenia energetyczne 
Kod - nazwa przed-
miotu E830 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 2 
 

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, metody jej realizacji i udokumentowania. 
Zasady opracowania redakcyjnego.  Sformułowanie celu i zakresu pracy, podsumowania i 
wniosków. Podział treści pracy na rozdziały, opracowanie spisu piśmiennictwa, podręczniki i 
monografie, 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. 
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ken, USA 2006. 
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[3] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008.  
[4 ] Taler J. (red.); Procesy cieplne i przepływowe w duŜych kotłach energetycznych. PWN, 

Warszawa 2011. 
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