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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Jądrowe reaktory energetyczne, PG_00042196

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 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Marcin Jaskólski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Marcin Jaskólski

dr inż. Tomasz Minkiewicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Jądrowe reaktory energetyczne [2022/23] - Moodle ID: 25018
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25018

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

30 3.0 17.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z następującymi wybranymi zagadnieniami; podstawy fizyki 
jądrowej, definicje przekrojów czynnych, termalizacja i spowalnianie neutronów, równanie transportu 
neutronów i przybliżone metody rozwiązywania równania dyfuzji neutronów; współczynnik mnożenia, pojęcie 
reaktywności, równanie krytyczne, wymiary krytyczne, masa krytyczna reaktora; zjawiska w kanale 
paliwowym reaktora, osłony reaktora, ochrona radiologiczna; cykle paliwowe i gospodarka paliwem 
jądrowym, składowanie odpadów paliwowych, zasady bezpieczeństwa;

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W08] ma podstawową wiedzę 
w zakresie ochrony własności 
intelektualnej i prawa 
patentowego, zna i rozumie 
podstawowe procesy wytwarzania 
i użytkowania energii,  zna i 
rozumie zasady funkcjonowania 
współczesnych systemów 
ciepłowniczych i 
elektroenergetycznych

Student poznaje ogólne dane o 
roli i znaczeniu energetyki 
jądrowej w światowej gospodarce 
energetycznej. Klasyfikuje różne 
typy obecnie istniejących na 
świecie reaktorów jądrowych oraz 
przewidywanych do wdrożenia w 
Polsce. Student uczy się 
analizować oraz oceniać 
znaczenie bezpieczeństwa 
elektrowni jądrowych oraz całej 
energetyki jądrowej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_W12] ma podstawową wiedzę 
dotyczącą cyklu życia i remontów 
urządzeń energetycznych z 
zakresu siłowni cieplnych, 
systemów cieplno- 
energetycznych i grzewczych, 
silników spalinowych i sprężarek 
oraz maszyn wirnikowych

Student poznaje podstawy fizyki 
reaktorów, ze szczególnym 
uwzględnieniem reaktorów 
chłodzonych wodą, zagadnienia 
cieplno-przepływowe reaktorów, 
problemy osłon przed 
promieniowaniem jądrowym oraz 
ochrony radiologicznej. Poznaje 
specyfikę cyklu paliwowego w 
reaktorach jądrowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu Wybrane zagadnienia z fizyki jądrowej. Reakcje jądrowe wywołane przez neutrony: rozszczepienie jądra, 
rozpraszanie neutronów, absorpcja neutronów. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią: 
promieniowanie , cząstki , elektrony. Reakcje z udziałem neutronów. Wzór czteroczynnikowy. Równanie 
dyfuzji neutronów. Rozwiązywanie równania dyfuzji. Reaktor jądrowy jednorodny w stanie krytycznym. 
Wymiary krytyczne reaktora. Efektywny współczynnik mnożenia neutronów, reaktywność. Neutrony 
natychmiastowe i opóźnione. Wybrane zagadnienia cieplno-przepływowe reaktorów. Przepływ ciepła w 
kanale paliwowym reaktora. Przewodzenie ciepła w elementach paliwowych. Podstawowe typy reaktorów 
energetycznych we współczesnych elektrowniach jądrowych. Cechy konstrukcyjne oraz własności 
eksploatacyjne. Stan rozwoju energetyki jądrowej na świecie. Seminarium: Rozwiązywanie równania dyfuzji 
neutronów monoenergetycznych. Obliczanie współczynnika mnożenia. Wyznaczanie wymiarów krytycznych 
reaktora. Wyznaczanie rozkładu temperatury w chłodziwie oraz w elemencie paliwowym reaktora. 
Bezpieczeństwo energetyki jądrowej. Analiza awarii w elektrowniach jądrowych oraz ewolucja przepisów 
bezpieczeństwa w elektrowniach.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstaw fizyki (podstawowe prawa fizyczne, wielkości fizyczne, ich jednostki i miana, 
mechanika, elektrotechnika, 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
Referat wraz z prezentacją i 
dyskusją

60.0% 40.0%

Test z wykładu 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Kubowski J.: Nowoczesne elektrownie jądrowe. Warszawa: WNT 
2010.

2. Marecki J.: Podstawy przemian energetycznych. Warszawa: WNT 
2007.

3. Kiełkiewicz M.: Jądrowe reaktory energetyczne. Warszawa: WNT 
1978.

Uzupełniająca lista lektur 1. Jezierski G.: Energia jądrowa wczoraj i dzisiaj. Warszawa: WNT 
2005.

2. Żyszkowski W.: Podstawy teorii reaktorów jądrowych. Materiały 
szkoleniowe dla studiów podyplomowych. Gdańsk: Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej 1991.

3. Żyszkowski W.: Wymiana ciepła w reaktorach jądrowych. Materiały 
szkoleniowe dla studiów podyplomowych. Gdańsk: Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej 1991.

4. Celiński Z., Strupczewski A.: Podstawy energetyki jądrowej. 
Warszawa: WNT 1984.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

• jaka jest rola i znaczenie energetyki jądrowej w światowej gospodarce energetycznej,
• opisz typy reaktorów jądrowych stosowanych na świecie,
• omów zjawiska fizyczne zachodzące w reaktorze jądrowym,
• omów cykl paliwowy,
• opisz układy bezpieczeństwa stosowane we współczesnych reaktorach jądrowych.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


