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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Systemy ciepłownicze, PG_00042197

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Alicja Lenarczyk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Alicja Lenarczyk

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 2.0 8.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą, wyposażeniem i zasadami eksploatacji 
systemów ciepłowniczych na podstawie krajowych i zagranicznych scentralizowanych systemów zasilania w 
ciepło

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W06] Zna: klasyczne i 
rozwojowe technologie 
energetyczne, zasady doboru i 
eksploatacji urządzeń i instalacji 
cieplno-energetycznych, 
podstawowe zasady 
funkcjonowania systemów 
energetycznych, podstawowe 
zagadnienia dot. niezawodności 
urządzeń energetycznych oraz 
diagnostyki, skutki środowiskowe 
stosowanych technologii 
energetycznych, sposoby 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

Student poznaje ogólne dane o
roli i znaczeniu energetyki w
gospodarce kraju, o wielkości
zasobów energetycznych i
sposobach ich wykorzystania.
Uczy się zasad bilansowania
obiektów energetycznych na
przykładach: dużych ciepłowni,
dużych elektrociepłowni oraz
małych układów skojarzonych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury oraz innych 
źródeł, uporządkować, 
interpretować je oraz wyciągać i 
formułować wnioski; ma 
umiejętność samokształcenia się, 
wyniki wykonanych zadań 
inżynierskich, posługuje się 
językiem angielskim na poziomie 
B2, potrafi projektować  proste 
układy energetyczne oraz ich 
systemy.

Student poznaje zasady
projektowania, budowy oraz
eksploatacji systemów
ciepłowniczych, a także
prowadzenia obliczeń 
cieplnoprzepływowych sieci 
cieplnych.
Uczy się wyszukiwać potrzebne
informacje w podręcznikach i
standardach technicznych.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Treści przedmiotu Charakterystyka zapotrzebowania na moc cieplną. Scentralizowane źródła energii. Produkcja energii 
elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu. Ukształtowanie systemów ciepłowniczych. Rodzaje i układy sieci 
cieplnych. Obliczenia cieplne i hydrauliczne. Wykresy rozkładu ciśnienia (piezometryczne) w sieciach 
ciepłowniczych wodnych. Układy stabilizujące. Prowadzenie sieci ciepłowniczych. Wybór trasy. Sposoby 
układania sieci. Wyposażenie sieci cieplnej (przewody, armatura i osprzęt, podpory, komory ciepłownicze). 
Kompensacja wydłużeń cieplnych. Odwodnienia i odpowietrzenia. Izolacja cieplna. Obliczanie strat mocy 
cieplnej przewodów. Optymalna grubość izolacji. Węzły ciepłownicze. Rodzaje, wyposażenie, sposób pracy. 
Zasady regulacji sieci cieplnych. Eksploatacja. Niezawodność dostawy ciepła.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstaw fizyki (podstawowe prawa fizyczne, wielkości fizyczne, ich jednostki i miana, 
mechanika, termodynamika, przepływ ciepła). Znajomość technologii wytwarzania energii elektrycznej: 
przemian energetycznych, sprawności przemiany i cyklu przemian oraz obiegów termodynamicznych. 
Wiadomości podstawowe z matematyki: algebra, geometria i trygonometria, rachunek różniczkowy i całkowy.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium z wykładu 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Gospodarka skojarzona cieplno-energetyczna, Jacek Marecki

 

Bagieński, Zbigniew, and Łukasz Amanowicz. "Ciepłownictwo." 
Projektowanie kotłowni i ciepłowni, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań (2018).

Żmijewski, Krzysztof, and Maciej M. Sokołowski. "Ciepłownictwo-
przegląd uwarunkowań i problemów." Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, 
Wentylacja 41.11 (2010): 395-399.

Uzupełniająca lista lektur Elektrownie cieplne. Lucjan Nehrebecki, rozdz. A i B
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

• jaka jest rola i znaczenie energetyki w gospodarce kraju,
• omów krajowe wielkość zasobów energetycznych i sposoby ich wykorzystania,
• opisz zasady projektowania, budowy, eksploatacji i bilansowania poszczególnych elementów 

cieplnoprzepływowych/obiegów cieplnych w elektrociepłowni.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


