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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Systemy i Urz ądzenia Energetyczne 
Kod - nazwa 
przedmiotu E323 - Elektrownie i elektrociepłownie 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 + L15 + P15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 + L9 + P9 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „Podstawy termodynamiki” – sem. 1, lub 
„Mechanika płynów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zdobycie wiedzy na temat metod wytwarzania energii cieplnej 
i elektrycznej, poznanie budowy róŜnych rodzajów elektrowni/elektrociepłowni, poznanie 
najwaŜniejszych urządzeń wchodzących w skład elektrowni/elektrociepłowni; zdobycie umie-
jętności tworzenia bilansów cieplnych elektrowni/elektrociepłowni oraz urządzeń podstawo-
wych i pomocniczych wchodzących w ich skład. 

Metody dydaktyczne: metody podające: wykład multimedialny, objaśnienie/wyjaśnienie, 
metody problemowe: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, „burza mózgów), metody 
eksponujące: zwiedzanie elektrowni/elektrociepłowni, metody praktyczne: ćwiczenia przed-
miotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. 

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

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. Elektrociepłownie upustowo – kondensacyjne. Elektrociepłownie upustowo - 
przeciwpręŜne. Elektrownie jądrowe. Elektrownie wodne. Elektrownie z turbinami gazowymi. 
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. 
Laboratoria  
Rozruch bloku energetycznego. Bilans cieplny elektrowni i elektrociepłowni. Wyznaczanie 
sprawności elektrowni i elektrociepłowni. 
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] 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. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kreith F., West R. E. (editors); CRC Handbook of Energy Efficiency. CRC Press, Boca 

Raton, USA 1997. 
[2] Hodge B. K.; Alternative Energy Systems and Applications. John Wiley & Sons, Hoboken, 

New Jersey, USA 2010. 
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 E324 - Spalanie paliw 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 L15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy termodynamiki” – sem. 1, „Ter-
modynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła” – sem. 2 i 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów ze sposobem wyznaczania ciepła spa-
lania węgla kamiennego i biomasy, przeprowadzenie analizy spalin. 

Metody dydaktyczne:  opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
 
Laboratoria  
Wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliwa stałego. Wyznaczanie temperatury 
punktu rosy. Kontrola procesu spalania: analiza spalin, wyznaczanie współczynnika nadmia-
ru powietrza. 

Literatura podstawowa  
[1] Annamalai K.; Combustion science and engineering. CRC Press 2007. 
[2] Wójcicki S.; Spalanie. WNT, Warszawa 1969. 
[3] Turns S.R.; An Introduction to Combustion, McGraw-Hill Series in Mechanical  
     Engineering, 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.; Kotły parowe. Konstrukcje i obliczenia. WNT, 
     Warszawa 1979. 
[2] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe. Modelowanie i monitoring. PWN, Warszawa 

2011. 

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 E325 - Kotły parowe i wodne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 + L15 + P15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 + L9 + P9 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy termodynamiki” – sem. 1, „Ter-
modynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła” – sem. 2 i 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z budową i działaniem kotłów energe-
tycznych. 

Metody dydaktyczne:  prezentacje komputerowe wykładów, opracowanie sprawozdań z 
ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie projektu na stanowiskach komputerowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów, projektów i zda-
nie egzaminu. 
Oceny ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia: ćwiczeń, laboratoriów, projektów 
oraz egzaminu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Ogólna klasyfikacja kotłów. Zasada działania i budowa kotła parowego i wodnego. Paleniska 
rusztowe. Sposoby obliczania komory paleniskowej: metoda CKTI i strefowa. Instalacje ko-
tłowe. Konstrukcja palników pyłowych 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 nadkry-
tyczne. Parownik kotła: walczak, rury opadowe, ekrany. Struktura przepływu mieszaniny pa-
rowo wodnej w pionowym kanale rurowym. Przegrzewacze. Sposoby regulacji temperatury 
pary przegrzanej. Podgrzewacze wody. Podgrzewacze powietrza. Przykłady kotłów odzy-
skowych. 
Ćwiczenia  
Obliczenia stechiometryczne. Obliczanie komory paleniskowej kotłów energetycznych. Obli-
czanie grubości ścianki walczaków kotła parowego. Określenie zapotrzebowania na paliwo 
zuŜywane przez kotły grzewcze. Wyznaczanie sprawności kotła metodą bezpośrednią i po-
średnią. Obliczanie palników. 
Laboratoria  
Badanie mocy i sprawność kotła grzewczego. Badanie aerodynamiczne i cieplne kotłowych 
podgrzewaczy wody. Badanie cieplno-wytrzymałościowe połączenia walczak-rura opadowa. 
Projekty  
Projekt wybranego elementu kotła grzewczego lub jego urządzeń pomocniczych. Obliczanie 
konturu cyrkulacyjnego z naturalnym obiegiem wody 

Literatura podstawowa  
[1] Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.; Kotły parowe, konstrukcje i obliczenia. WNT,  
     Warszawa 1979. 
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[2] Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[3] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe. Modelowanie i monitoring. PWN, Warszawa 

2011. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mayr F.; Kesselbetriebstechnik, Verlag Dr. Ingo Resch GmbH, 1999. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 

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 E326 - Turbiny parowe, gazowe i wodne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 + C15 + P15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 + C9 + P9 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy termodynamiki” – sem. 1, „Me-
chanika płynów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ogólne zapoznanie się z budową, zasadą działania, eksplo-
atacją oraz podstawami obliczeń i projektowania turbin stosowanych w energetyce. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych, samodzielne wykonanie 
projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i projektów, zdanie egzaminu. 
Oceny ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń, laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Instalacje turbinowe. Historia budowy, podział i przegląd konstrukcji turbin parowych, gazo-
wych i wodnych. Zasada działania turbin parowych. Przyrządy rozpręŜne i łopatki robocze 
(wieniec wirnikowy) – trójkąty prędkości, parametry hamowania, prędkość krytyczna, obli-
czenia. Palisady profili turbinowych. Siły, sprawność i moc w pojedynczym stopniu turbin 
akcyjnej, reakcyjnej i promieniowej. Stopień ciśnienia ze stopniowaniem prędkości. Turbiny 
wielostopniowe – rozpręŜanie czynnika, straty wewnętrzne i zewnętrzne, sprawność, moc 
projektowanie. Zasada działania turbin gazowych i wskaźniki termodynamiczne. Komory 
spalania turbin gazowych: konstrukcje, charakterystyka, obliczenia. Turbiny wodne: zasady 
przetwarzania energii wody, zasady działania i rodzaje, charakterystyka, wyróŜnik szybko-
bieŜności, moc, sprawność. Wały i tarcze wirnikowe turbin. Kadłuby i ich elementy: uszczel-
nienia labiryntowe, łoŜyska. Fundamenty turbin. Układy regulacji, charakterystyki pracy i za-
bezpieczenia turbin. Instalacja olejowa turbozespołu. Materiały stosowane do budowy turbin. 
MontaŜ, uruchamianie i odstawianie turbin. 
Ćwiczenia  
Obliczanie mocy i sprawności turbiny. Określanie zapotrzebowania pary świeŜej. Przepływ 
pary przez przyrządy rozpręŜne i łopatki robocze, obliczanie podstawowych wymiarów.  
Projekty  
Projekt układu przepływowego pojedynczego stopnia turbiny. Projekt urządzenia pomocni-
czego turbiny (chłodnica olejowa, kondensator). 

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

ries. Merchant Books, 2008.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Perycz S.; Turbiny parowe i gazowe. Maszyny przepływowe, t. 10. Ossolineum, Wrocław 
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1992. 
[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 E327 - Wymienniki ciepła 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika przemian energetycznych 
i wymiana ciepła” – sem. 2 i 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z rodzajami wymienników ciepła, ich zastoso-
waniem, zasadami obliczeń cieplnych (obliczanie współczynników wnikania i przenikania 
ciepła, pola powierzchni wymiany ciepła) oraz konstrukcyjnych. Zdobycie umiejętności bilan-
sowania wymienników ciepła i projektowania tych urządzeń. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykłady, aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opra-
cowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium i projektów. 
Oceny ko ńcowa: średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Ogólne informacje o wymiennikach ciepła - podział, podstawowe konstrukcje. Bilans cieplny 
wymiennika. Średnia logarytmiczna róŜnica temperatur. Obliczanie wymienników ciepła – 
klasyczna metoda, metoda NTU. Opory przepływu czynnika. Współczynnik wnikania, przeni-
kania ciepła. 
Ćwiczenia  
Badanie wymiennika ciepła (określanie średniej wartości współczynnika wnikania ciepła dla 
czynnika gorącego i czynnika zimnego, wyznaczanie temperatur końcowych na podstawie 
wzorów analitycznych) 
Projekty  
Projekt wymiennika ciepła płaszczowo rurowego lub spiralnego dla podgrzewania ciepłej 
wody uŜytkowej. 
Literatura podstawowa  
[1] Bejan A.; Heat Transfer. John Wiley & Sons, Inc., New York 1993. 
[2] Çengel Y. A., Turner R. H.; Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. McGraw-Hill, New 

York 2001. 
[3] Hobler T.; Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa 1986. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kostowski E.; Przepływ ciepła. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000. 
[2] Wiśniewski S., Wiśniewski T. S.; Wymiana ciepła. WNT, Warszawa 1994. 
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 E328 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplo-
mowej. Umiejętności prezentacji i referowania zagadnień objętych tematyką specjalności. 

Metody dydaktyczne:  samodzielna prezentacja, analiza poprawności wykonania opraco-
wanego przez inne osoby projektu.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  samodzielna prezentacja. 
Oceny ko ńcowa: ocena z prezentacji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Seminaria  
Metodyka pisania prac dyplomowych. Redagowanie tekstów technicznych. Zasady dotyczą-
ce cytowań. Schemat pracy dyplomowej typu: badawczo – pomiarowego, konstrukcyjnego, 
kompilacyjnego - analizy problemu, zagadnienia technicznego na podstawie literatury 
i innych dostępnych materiałów. Błędy popełniane przy pisaniu prac dyplomowych. Prezen-
tacje zadań realizowanych w ramach pracy dyplomowej z zakresu systemów i urządzeń 
energetycznych oraz obrona słuszności sposobu ich rozwiązania. Referowanie i obrona pra-
cy dyplomowej. Przebieg egzaminu dyplomowego. 

Literatura podstawowa  
[1] Bielec B., Bielec E.; Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB, 

Kraków 2000. 
[2] Godziszewski J.; Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. 

TNOiK, Zielona Góra 1987. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Opoka E.; Uwagi o pisaniu i redagowania prac dyplomowych na studiach technicznych. 

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001. 
[2] Wolański A.; Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. PWN, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 

 


