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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Monitorowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych, PG_00057319

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa -> Zakład 
Siłowni Okrętowych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

dr inż. Jacek Rudnicki
dr inż. Konrad Marszałkowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

Monitorowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych, L, sem.02, zimowy 22/23 (PG_00057319) 
- Moodle ID: 25404
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25404

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 8.0 12.0 50

Cel przedmiotu Zapoznać studentów z problematyką monitorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych na 
przykładzie turbinowych silników spalinowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W02] ma rozszerzoną i 
pogłębioną wiedzę z zakresu 
fizyki, chemii, termodynamiki i 
mechaniki płynów, 
materiałoznawstwa, niezbędną do 
zrozumienia i opisu 
podstawowych zjawisk cieplno- 
przepływowych występujących w 
urządzeniach i układach 
energetycznych, sieciach 
przesyłowych i instalacjach 
wewnętrznych oraz w ich 
otoczeniu

Student posiada wiedzę w 
zakresie eksploatacji turbinowych 
silników spalinowych, jak również 
stosowanych układów 
monitorowania ich pracy.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K04] potrafi zareagować w 
sytuacjach awaryjnych, 
zagrożenia zdrowia i życia przy 
użytkowaniu urządzeń 
energetycznych

Student potrafi rozpoznać stany 
niezdatności eksploatacyjnej 
turbinowego silnika 
turbospalinowego, które stanowią 
szczególne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa systemu C-T-O.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_K03] potrafi myśleć i działać 
w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy, ma świadomość 
odpowiedzialności za własną 
pracę i ponoszenia 
odpowiedzialności za pracę w 
zespole

Student potrafi monitorować pracę 
turbinowego silnika spalinowego 
na stanowisku laboratoryjnym 
zgodnie z ustalonym podziałem 
zadań.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
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Treści przedmiotu Wykład: Błędy i niepewności pomiarowe. Formy konstrukcyjne turbinowych silników spalinowych (TSS) ze 
szczególnym uwzględnieniem ich części przepływowej. Źródła zanieczyszczeń i uszkodzeń części 
przepływowej. Bilansowanie procesów energetycznych (charakterystyka energetyczna części 
przepływowej). Układy monitorowania pracy TSS. Model symulacyjny układu sprężarkowego silnika 
turbinowego dla celów diagnostyki eksploatacyjnej. Pomiary temperatury spalin w eksploatacji silników 
turbinowych.

 

Laboratorium: Monitoring stanu technicznego układu transmisji energii mechanicznej z zastosowaniem 
"Metody Impulsów Udarowych - SPM". Wpływ stanu cieplnego silnika spalinowego na emisję podstawowych 
składników spalin. Monitorowanie niewyważenia oraz wyważanie wirników. Wibroakustyczne charakterystyki 
turbinowego silnika spalinowego podczas rozruchu oraz w ustalonym stanie obciążenia cieplnego. 
Termowizyjne metody oceny stanu obciążenia turbinowego silnika spalinowego. Przygotowanie do 
uruchomienia, rozruch oraz nadzór w czasie pracy turbinowego silnika spalinowego - podstawowe zasady. 
Wpływ braku współosiowości w układach transmisji energii mechanicznej na wielkości opisujące poziom 
drgań i hałasu.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Ogólna wiedza o turbinowych silnikach spalinowych i ich obiegach termodynamicznych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych

100.0% 25.0%

Kolokwium zaliczeniowe 60.0% 75.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Cohen H. i in. (1996): Gas turbine theory. New York, Longman 
Scientific & Technical.

 

Hardin J.R. i in. (1995). A gas turbine condition-monitoring system. 
Naval Engineers Journal, November.

Korczewski Z. (2008). Endoskopia silników okrętowych. Wydawnictwo 
Akademii Marynarki
Wojennej, Gdynia.

Korczewski Z. (2017). Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników 
spalinowych
tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej,
Gdańsk.

Uzupełniająca lista lektur Publikacje naukowe w czasopismach specjalistycznych: krajowych i 
światowych.

Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


