
Data wydruku: 22.05.2023 17:48 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Pipelines and auxiliary equipment of energy installations (WM), PG_00042086

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
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Energii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

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

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 30
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

30 5.0 65.0 100

Cel przedmiotu Celem jest zapoznanie studentów z instalacjami przepływowymi w przemyśle i gospodarce komunalnej

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U05] potrafi sformułować i 
rozwiązać proste bilanse energii w 
urządzeniach i układach 
energetycznych oraz wykonać 
audyt energetyczny prostego 
obiektu budowlanego,  potrafi 
wykonać wstępną analizę 
opłacalności planowanej 
inwestycji energetycznej

Potrafi obliczać straty przepływu i 
bilanse strumieni płynów w 
złożonych sieciach przepływowych

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[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.

Zna zasady doboru armatury i 
osprzętu rurociągów z katalogów 
producentów

[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.

Korzysta z literatury do obliczeń 
przepływów w przewodach 
rurowych

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Płyny w instalacjach. Materiały na przewody rurowe. Połączenia rurociągów. Uszczelnienia, armatura, 
Przykłady instalacji siłowni spalinowych. Automatyka instalacji

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Mechanika płynów, termodynalika
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium pisemne 50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Rivero Miguel G.: Pipelines Design Applications and Safety Nova 
Science Publishers 2012

Uzupełniająca lista lektur Bai Yong: Pipelines and rises Elsievres
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zaproponuj połączenie rozłączne dla rurociągu parowego 3,0 MPa 200 C.

 

Naszkicuj schemat instalacji zasilania gazem miasta oznaczając ciśnienia w rurociągach

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


