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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Heat Turbomachinery, PG_00042103

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 angielski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Wojciech Włodarski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 15.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Heat Turbomachinery - Moodle ID: 26486
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26486
Heat Turbomachinery - Moodle ID: 26494
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26494
Heat Turbomachinery - lab classes - Moodle ID: 27655
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=27655

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

45 7.0 48.0 100

Cel przedmiotu Student poznaje zasady funkcjonowania maszyn wirnikowych, ich rolę w układach energetycznych.
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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 potrafi: 1. dobrać główne 
parametry projektowe obiegu 
siłowni cieplnej, 2. wykonać 
obliczenia obiegu siłowni z turbina
̨ parową lub gazową, 3. dobrać 
główne parametry projektowe 
stopnia turbinowego, 4. wykonać 
wstępne obliczenia

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U04] potrafi zaprojektować  
konstrukcję prostego  urządzenia i 
wykonać towarzyszącą temu 
dokumentację techniczną, 
przeprowadzić podstawową 
analizę techniczno-ekonomiczną 
układów energetycznych, w tym 
technologii wykorzystujących 
odnawialne i proekologiczne 
źródła energii oraz energię 
konwencjonalną i jądrową, 
projektować dla nich instalacje 
energetyczne i ich podstawowe  
elementy (w tym oświetlenie 
elektryczne); dobrać, obsługiwać i 
kontrolować   najczęściej   
stosowane urządzenia elektryczne 
i układy napędowe.

student zna: - podstawowe obiegi 
cieplne siłowni z turbinami 
parowymi, - podstawowe obiegi 
cieplne siłowni z turbinami 
gazowymi, - podstawowe obiegi 
kombinowane gazowo-parowe, - 
główne elementy siłowni 
turbinowych, - teorię pracy 
osiowego stopnia turbinowego, - 
mechanizmy strat w stopniu 
turbinowym i jego charakterystyki 
sprawnościowe, - zasadę pracy 
turbin wielostopniowych

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu Podstawowe informacje dotyczące obiegów cieplnych siłowni z turbinami parowymi i gazowymi. Główne 
elementy siłowni turbinowych. Zagadnienia przepływowe  maszyn wirnikowych. Teoria stopni turbinowych. 
Część przepływowa turbin.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawy mechaniki płynów, termodynamiki, mechaniki klasycznej, wytrzymałości. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egazmin pisemny 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Perycz S., Turbiny parowe i gazowe, IMP Ossolineum, 1992

 

Kosowski K. red., Steam and Gas Turbines, Alstom, ISBN 
978-83-925959-3-9, 2007

Uzupełniająca lista lektur -
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


