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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Heat networks

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ2 oIIS C32 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
3

Semestry

2

Sieci cieplne

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

3
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0

0

0

15
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Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Nabycie uporzadkowanej obejmujacej zagadnienia budowy oraz funkcjonowania systemu
ciepłowniczego oraz jego elementów - sieci cieplnych i wezłów
Cel 2 Cel przedmiotu 2 Nabycie umiejętności potrzebnych do analizy procesów cieplno-przepływowych w systemach
ciepłowniczych

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Cel przedmiotu 3 Nabycie umiejętności potrzebnych do zaprojektowania sieci osiedlowej
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 - posiada wiedze o budowie, elementach składowych i rozwiazaniach systemów
ciepłowniczych
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 - poznał zasady funkcjonowania systemów ciepłowniczych, podstawy procesowe
i narzędzia do ich analizy
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3 - potrafi zaprojektować odcinek osiedlowej sieci cieplnej oraz opracować
projekt węzła cieplnego, używając właściwych metod i narzędzi obliczeniowych
EK4 Umiejętności Efekt kształcenia 4 - potrafi opracować założenia projektowe dla węzła cieplnego, w celu
podłączenia budynku do miejskiej sieci cieplnej
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Treści programowe 1 - Klasyfikacja i charakterystyka systemów ciepłowniczych
oraz ich elementów: źródeł, sieci i węzłów cieplnych

2

W2

Treści programowe 2 - Bilans potrzeb cieplnych obiektów przyłączonych do
systemu ciepłowniczego i sposoby regulacji wielkości dostarczanej mocy cieplnej.

2

W3

Treści programowe 3 - Jednofunkcyjne węzły cieplne centralnej ciepłej wody
i dwu-funkcyjne węzły: centralnego ogrzewania i ciepłej wody

2

W4

Treści programowe 4 - Obliczenia wymaganego strumienia czynnika w przewodach
sieci cieplnych wodnych i parowych. Obliczenia strat ciśnienia i podstawy
wymiarowania przewodów sieci ciepłowniczych

3

W5

Treści programowe 5 - Elementy do budowy sieci cieplnych: proste odcinki
przewodów, łuki, odgałęzienia. Technologie połączeń, stosowane materiały oraz
techniki układania sieci ciepłowniczych. Kompensacja wydłużeń cieplnych
w sieciach kanałowych i układanych w gruncie (preizolowanych).

3

W6

Treści programowe 6 - Rozkład ciśnienia w sieci cieplnej. Wykres ciśnień
piezometrycznych i manometrycznych. Układy do stabilizacji ciśnienia
i uzupełniania czynnika.
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Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Liczba
godzin
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Projekt
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Treści programowe 1 - Zapoznanie się z zakresem i elementami projektu sieci
ciepłowniczej.
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P2

Treści programowe 2 - Obliczeniowa cześć projektu sieci cieplnej - zakres
i podstawy obliczeniowe

5

P3

Treści programowe 3 - Cześć rysunkowa i opisowa projektu sieci;
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

45

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

81

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
posiada wystarczajaca wiedze o budowie, elementach składowych i rozwiazaniach
sytemu ciepłowniczego; w czesci egzaminu dotyczacej tego efektu kształcenia
uzyskał(a) pomiedzy 51% a 60% punktów za prawidłowe odpowiedzi;

Na ocenę 3.0

Efekt kształcenia 2
posiada wystarczajaca wiedze na temat funkcjonowania systemów ciepłowniczych
oraz podstaw procesowych słuzacych opisowi ich działania; w czesci egzaminu
dotyczacej tego efektu kształcenia uzyskał(a) pomiedzy 51% a 60% punktów za
prawidłowe odpowiedzi;

Na ocenę 3.0

Efekt kształcenia 3
potrafi prawidłowo opracowac załozenia projektowe dla podłaczenia budynku do
miejskiej sieci ciepłowniczej; w czesci egzaminu dotyczacej tego efektu kształcenia
uzyskał(a) pomiedzy 51% a 60% punktów za prawidłowe odpowiedzi;

Na ocenę 3.0

Efekt kształcenia 4
potrafi wykonac podstawowe elementy projektu tj. czesc obliczeniowa
i rysunkowa bez istotnych błedów, w poprawkowym terminie;

Na ocenę 3.0
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W05

Cel 1

W1

N1

F1 P1

EK2

K_W06

Cel 2

W2

N1 N2

F1 P1

EK3

K_U05

Cel 3

P1

N2

P1

EK4

K_U10

Cel 3

P2 P3

N2

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Górecki J. — Sieci cieplne, Wrocław„ 1997, Wydawnictwo

Literatura uzupełniająca
[1 ] Łatowski L., Szkarowski A., — Ciepłownictwo,, Warszawa, 2006, Wydawnictwo
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Joanna Studencka (kontakt: jstudencka@wp.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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