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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Industrial applications of electric power engineering
WM ENERG oIIS B6 18/19

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

3.00
1

Semestry

2

Elektroenergetyka zakładów przemysłowych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie struktur sieci rozdzielczych w zakładach pracy oraz ich zadań
Cel 2 Poznanie metod obliczania podstawowych wielkości elektrycznych charakteryzujących sieci rozdzielcze: rozpływy mocy, impedancja pętli zwarciowej, prądy zwarciowe, spadki napiec oraz straty mocy czynnej
Cel 3 Podstawowe cele i środki ochrony ludzi, elementów systemu i ludzi
Kod archiwizacji: 7F045CBA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Poznanie podstawowych struktur zabezpieczeń oraz automatyki systemowej SN i nn oraz umiejętność pokreślenia skuteczności i selektrywności zabezpieczeń

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstawowych pojęć elektrotechniki
2 Znajomość schematów zastępczych sieci energetycznych oraz ich elementów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość schematów zastępczych elementów systemu przesyłowego, znajomość metod obliczania
ich parametrów oraz umiejętność rysowania złożonych schematów instalacji
EK2 Umiejętności Umiejętność obliczenia bądź oszacowania parametrów schematu zastępczego oraz oceny wpływu tych parametrów na prace systemu elektroenergetycznego zakładu pracy
EK3 Wiedza Znajomość podstawowych własności przekładników oraz przekaźników stosowanych w systemach
pomiarowych a także wpływu odbiorników i impedancji sieci na jakość energii elektrycznej
EK4 Umiejętności Umiejętność doboru zabezpieczeń i ich nastaw dla sieci nn i SN

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Powtórzenie wiadomości na temat schematów zastępczych oraz metod liczenia ich
parametrów

3

W2

Struktury układów sieciowych w zależności od wymaganego stopnia niezawodności
zasilania

2

W3

Podstawowe wielkości elektryczne które mogą być obliczane na podstawie
schematu zastępczego sieci: rozpływy mocy impedancja pętli zwarciowej, prądy
zwarciowe, spadki napiec oraz straty

5

W4

Znajomość przekaźników pomiarowych używanych w energetyce oraz i ich
charakterystyk.

2

W5

Poznanie podstawowych struktur zabezpieczeń oraz automatyki systemowej
w sieciach rozdzielczych SN i nn (sieci zakładowe)

3

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Wprowadzenie - omówienie podstawowych zasad BHP, zasad pisania sprawozdań
oraz przebiegu cwiczeń
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godzin
1
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Laboratorium
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L2

Ćwiczenie 1 - badanie charakterystyk przekładników energetycznych - przekładnik
SN , przekładniki nn

3

L3

Ćwiczenie 2 - budowa i badanie układu zabezpieczeń silnika nn wraz z badaniem
pradów silnika dla rozruchów w rożnej konfiguracji, gwałtownego zwiększenia
obciążenia, pracy niepełno-fazowej

3

L4

Ćwiczenie 3 - Rejestracja prądów zwarciowych sieci wraz z badaniem procesu ich
wyłączenia poprzez zabezpieczenie Micom P-123 sprzężone z automatyka SPZ

3

L5

Wpływ impedancji wewnętrznej sieci oraz odbiorników nieliniowych na jakość
energii w sieci zasilającej zakładu pracy

3

L6

Omówienie wyników laboratorium i ustalenie ocen za sprawozdania

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Dyskusja
N4 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

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

20

Opracowanie wyników

25

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Minimum 80% obecnosci na wykładach a w przeciwnym razie dodatkowy test zaliczajacy
W2 obecnosc na wszystkich cwiczeniach laboratoryjnych lub ich odrobienie

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nieumiejętność narysowania schematu zastępczego elementów sieci zakładowej

Na ocenę 3.0

Umiejętność narysowania schematu zastępczego elementów sieci zakładowej

Na ocenę 3.5

Umiejętność narysowania schematu zastępczego elementów sieci zakładowej oraz
umiejętność określenia co (jakie zjawisko) reprezentuje dany element schematu
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Na ocenę 4.0

Umiejętność narysowania schematu zastępczego elementów sieci zakładowejoraz
umiejętność określenia co (jakie zjawisko) reprezentuje dany element schematu
i umiejętność wprowadzenia elementów reprezentujących nieliniowość

Na ocenę 4.5

Umiejętność narysowania schematu zastępczego elementów sieci zakładowejoraz
umiejętność określenia co (jakie zjawisko) reprezentuje dany element schematu
i umiejętność wprowadzenia elementów reprezentujących nieliniowość oraz
świadomość ograniczeń modeli o parametrach skupionych

Na ocenę 5.0

Umiejętność narysowania schematu zastępczego elementów sieci zakładowejoraz
umiejętność określenia co (jakie zjawisko) reprezentuje dany element schematu
i umiejętność wprowadzenia elementów reprezentujących nieliniowość oraz
świadomość ograniczeń modeli o parametrach skupionych i modeli
przeznaczonych do modelowania układu w stanach ustalonych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie ma świadomości od czego zależą parametry schematów zastępczych
elementów sieci,

Na ocenę 3.0

Ma świadomość od czego zależą parametry schematów zastępczych elementów
sieci,

Na ocenę 3.5

Ma świadomość od czego zależą parametry schematów zastępczych elementów
sieci, znajomość metody obliczania parametrów transformatora

Na ocenę 4.0

Ma świadomość od czego zależą parametry schematów zastępczych elementów
sieci, znajomość metody obliczania parametrów transformatora oraz linii
przesyłowej na podstawie danych

Na ocenę 4.5

Ma świadomość od czego zależą parametry schematów zastępczych elementów
sieci, znajomość metody obliczania parametrów transformatora oraz linii
przesyłowej na podstawie danych oraz wiedza o wpływie tych parametrów na
pracę sieci i dobór jej elementów

Na ocenę 5.0

Ma świadomość od czego zależą parametry schematów zastępczych elementów
sieci, znajomość metody obliczania parametrów transformatora oraz linii
przesyłowej na podstawie danych oraz wiedza o wpływie tych parametrów na
pracę sieci i dobór jej elementów a także umiejętność uproszczenia modelu
w zależności od warunków pracy sieci
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi narysować schematów zastępczych przekładników oraz określić ich
błędy a także nie potrafi określić wpływu odbiorników nieliniowych oraz
impedancji sieci na jakość energii elektrycznej

Na ocenę 3.0

Potrafi narysować schematy zastępcze przekładników oraz określić ich błędy

Na ocenę 3.5

Potrafi narysować schematy zastępcze przekładników oraz określić ich błędy
a także podać różnice pomiędzy przekładnikami do pomiarów i zabezpieczeń.

Na ocenę 4.0

Potrafi narysować schematy zastępcze przekładników oraz określić ich błędy
a także podać różnice pomiędzy przekładnikami do pomiarów i zabezpieczeń.
Wie co to jest charakterystyka zależna i niezależna i potrafi je narysować

Strona 5/7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 4.5

Potrafi narysować schematy zastępcze przekładników oraz określić ich błędy
a także podać różnice pomiędzy przekładnikami do pomiarów i zabezpieczeń. Wie
co to jest charakterystyka zależna i niezależna i potrafi je narysować i omówić

Na ocenę 5.0

Potrafi narysować schematy zastępcze przekładników oraz określić ich błędy
a także podać różnice pomiędzy przekładnikami do pomiarów i zabezpieczeń.
Wie co to jest charakterystyka zależna i niezależna i potrafi je narysować
i omówić a także potrafi określić wpływ odbiorników nieliniowych oraz
impedancji sieci na jakość energii elektrycznej
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie zna celu budowy zabezpieczeń w systemach SN i nn

Na ocenę 3.0

Zna cel budowy zabezpieczeń w systemach SN i nn

Na ocenę 3.5

Zna cel budowy zabezpieczeń w systemach SN i nn oraz zna kryteria wykrywania
rożnych typów zaburzeń

Na ocenę 4.0

Zna cel budowy zabezpieczeń w systemach SN i nn oraz zna kryteria wykrywania
rożnych typów zaburzeń a także sposoby zabezpieczenia człowieka w systemach
nn

Na ocenę 4.5

Zna cel budowy zabezpieczeń w systemach SN i nn oraz zna kryteria wykrywania
rożnych typów zaburzeń a także sposoby zabezpieczenia człowieka w systemach
nn i potrafi dobrać te zabezpieczenia

Na ocenę 5.0

Zna cel budowy zabezpieczeń w systemach SN i nn oraz zna kryteria wykrywania
rożnych typów zaburzeń a także sposoby zabezpieczenia człowieka w systemach
nn i potrafi dobrać te zabezpieczenia jak i zapewnić selektywność działania tych
zabezpieczeń
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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

K2_W07

Cel 1 Cel 2

L1

N1 N2

F1

EK2

K2_U06

Cel 2 Cel 3

L2 L3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

K2_W07

Cel 2 Cel 3

L3 L4

N1 N2 N4

F1 F2 P1

EK4

K2_U06

Cel 3 Cel 4

L5

N1 N2 N4

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Jan Srojny, Jan Strzałka — Zbiór zadan z Sieci Elektrycznych, Kraków, 2000, Skrypty Uczelniane AGH
[2 ] Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski — Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, Warszawa, 2004, WNT

Literatura uzupełniająca
[1 ] Andrzej Sowa — Kompleksowa ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa, Warszawa, 2006, cosiw

Literatura dodatkowa
[1 ] J. Szczepanik, materiały z wykładu, opracowanie własne
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Jerzy Szczepanik (kontakt: Jerzy_sz@poczta.onet.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Jerzy Szczepanik (kontakt: jerzy_szczepanik@hotmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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