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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Safety of electric energy production
E220
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Liczba punktów ECTS
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Semestry
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Bezpieczeństwo wytwarzania energii elektrycznej

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe
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Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego od poziomu ENTSO-E (Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych) do poziomu indywidualnych odbiorców energii elektrycznej.
Cel 2 Zapoznanie się z hierarchiczną strukturą systemu elektroenergetycznego w aspekcie ochrony infrastruktur
krytycznych oraz jego zagrożeniami, słabymi miejscami i metodami ochrony przed awariami ograniczającymi
Kod archiwizacji: 35092F69
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dostępność energii elektrycznej.
Cel 3 Zapoznanie się z przepisami i zasadami prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i aparatów elektroenergetycznych.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Co najmniej podstawowe wiadomości z "Gospodarki Energetycznej", "Gospodarki Energetyczno-Cieplnej", "Technologii i Maszyn Energetycznych", "Elektromechanicznych Przemian Energii", "Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych", "Przesyłania Energii Elektrycznej".

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość struktury systemu elektroenergetycznego i zasad jego bezpiecznej pracy oraz sposobów
zwiększania niezawodności dostaw energii elektrycznej o odpowiedniej jakości.
EK2 Wiedza Znajomość regulacji, przepisów i zasad rządzących międzynarodowym i krajowym rynkiem energii
elektrycznej oraz korzyści i zagrożeń z nich wynikających dla elektroenergetyki polskiej.
EK3 Umiejętności Umiejętność pozyskiwania i integrowania informacji z literatury i cyfrowych baz danych, dokonywania ich interpretacji i weryfikacji oraz wyciągania wniosków i formułowania uzasadnionych opinii.
EK4 Kompetencje społeczne Świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności w obrębie systemu
elektroenergetycznego, jej wpływu na społeczeństwo i środowisko, co wiąże się z dylematami i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.
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Treści programowe
Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Przepisy i zasady dotyczące wyposażenia i organizacji prac związanych z obiektami
wysokonapięciowymi na przykładzie stanowisk probierczych 110 kV laboratorium
Techniki Wysokich Napięć. Stanowiskowy instruktaż na miejscu pracy. Zapoznanie
się z układem zasilającym stanowisko probiercze, zasadami przestrzennego
rozłożenia obiektów wysokonapięciowych, zródłami wysokiego napięcia
elektrycznego, łącznikami, uziemiaczami i zabezpieczeniami, przyrządami do
pomiaru wysokich napięć. Badanie rozkładu napięcia elektrycznego w powietrzu,
w otoczeniu urządzeń wysokonapięciowych i skutecznosci separowania pól
elektromagnetycznych za pomocą fragmentarycznych klatek Faradaya.
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L2

Wybrane metody pomiarów wysokich napięć o różnych kształtach przebiegów
czasowych. Wyznaczanie charakterystyki przekładni transformatora
wysokonapięciowego. Badanie wytrzymałości elektrycznej gazów w zależnosci od
stopnia niejednostajności pola elektrycznego.

3

L3

Badanie rozkładów napięcia elektrycznego wzdłuż łańcuchów izolatorów liniowych
WN różnej długości, nieuszkodzonych i uszkodzonych. Prezentacja różnych
izolatorów, osprzętu i łańcuchów izolatorów.
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Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L4

Metody ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym: ochrona podstawowa
i dodatkowa przy napięciach do i powyżej 1 kV. Badanie skuteczności ochrony
przed rażeniem prądem elektrycznym: w układzie sieciowym TN, w układzie
sieciowym TT. Badanie wyłącznika elektrycznego różnicowoprądowego.

3

L5

Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa. Pomiary rezystancji elektrycznej
uziemienia oraz rezystywności elektrycznej gruntu.

3

Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Struktura hierarchiczna systemów elektroenergetycznych i rynków energii
elektrycznej: UCTE, ENTSO-E,i EEX (unijny SEE, europejska sieć operatorów
systemów przesyłowych, europejska giełda energii), krajowe SEE i giełdy energii
- wymiana transgraniczna, sieci przesyłowe i rozdzielcze, urządzenia, aparaty
i instalacje elektroenergetyczne.

3

W2

System elektroenergetyczny (SEE) jako najistotniejsza krajowa infrastruktura
krytyczna. Niezawodność SEE: bezpieczeństwo i wystarczalność. Pion
Bezpieczeństwa Pracy Systemu w PSE.

3

W3

Zagrożenia dla bezpieczeństwa SEE: wojna, terroryzm, katastrofy, klęski
żywiołowe, błędne i szkodliwe decyzje polityczno-administracyjno-gospodarcze,
sabotaż, wandalizm, kradzieże, błędne czynności operacyjne itp. Sposoby
zapobiegania lub ograniczania tych zagrożeń.

3

W4

Zagrożenia wystarczalności SEE: wrogie, błędne, szkodliwe decyzje, działania
i zaniechania polityczno-gospodarcze państwowe i ponadpaństwowe; wrogie
przejęcia elementów infrastruktury SEE; zahamowania i opóźnienia w konserwacji,
odtwarzaniu i rozwijaniu SEE; błędy polityki kadrowej itp. Sposoby zapobiegania
lub ograniczania tych zagrożeń.

3

W5

Dynamiczne równoważenie podaży i popytu energii elektrycznej. Giełda energii
elektrycznej. Wymiana transgraniczna. Stabilność pracy SEE. Praca bloków
energetycznych w wyjątkowych warunkach ruchowych. Ograniczanie popytu na
energię elektryczną przez racjonalizację zużycia. Poprawa sprawności i obniżanie
kosztów wytwarzania: gospodarka skojarzona i kogeneracja. Obniżanie strat
przesyłowych. Poprawa sprawności wykorzystania energii elekytrycznej.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Prezentacje multimedialne
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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

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

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

35

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nieznajomość hierarchicznej struktury SEE, warunków pracy systemu, głównych
zagrożeń dla bezpieczeństwa i wystarczalności systemu oraz podstawowych
sposobów przeciwdziałania im.

Na ocenę 3.0

Znajomość hierarchicznej struktury SEE, warunków pracy systemu, głównych
zagrożeń dla bezpieczeństwa i wystarczalności systemu oraz podstawowych
sposobów przeciwdziałania im.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Dodatkowa, rozszerzona wiedza na temat możliwości poprawy niezawodności
międzynarodowego i krajowego systemu elektroenergetycznego.
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Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Dodatkowo znajomość technicznych realiów bezpiecznej i wydajnej pracy
wytwórczych bloków elektroenergetycznych oraz sieci przesyłowych
i rozdzielczych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nieznajomość podstawowych unormowań dotyczących idei zrównoważonego
rozwoju, międzynarodowych zasad współpracy w dziedzinie elektroenergetyki
oraz podstawowych zagadnień krajowego "Prawa Energetycznego".

Na ocenę 3.0

Znajomość podstawowych unormowań dotyczących idei zrównoważonego
rozwoju, międzynarodowych zasad współpracy w dziedzinie elektroenergetyki
oraz podstawowych zagadnień krajowego "Prawa Energetycznego".

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Rozszerzona wiedza na temat przepisów i unormowań omówionych na wykładach
i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Umiejętność krytycznego porównania przepisów i unormowań omówionych na
wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. Znajomość ogólnych zasad eksploatacji
urządzeń i sieci elektroenergetycznych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nieumiejętność przedstawienia skutecznych ścieżek dostępu do pożądanej
informacji i efektywnego korzystania z nich.

Na ocenę 3.0

Umiejętność przedstawienia skutecznych ścieżek dostępu do pożądanej informacji.
Podstawowa orientacja w branżowych zasobach informacji naukowo-technicznej.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Pogłębiona orientacja w branżowych zasobach informacji naukowo-technicznej
i umiejętność ich kwalifikacji.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Dodatkowa umiejętność porównania rzetelności informacji z różnych źródeł oraz
umijętność analizowania i syntetyzowania informacji.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nieświadomość istotności i właściwości systemu elektroenergetycznego jako
infrastruktury krytycznej. Brak wiedzy na temat podatności SEE na
oddziaływania zewnętrzne jak i na temat oddziaływania SEE na otoczenie.

Na ocenę 3.0

Świadomość istotności i właściwości systemu elektroenergetycznego jako
infrastruktury krytycznej. Podstawowa wiedza na temat podatności SEE na
oddziaływania zewnętrzne jak i na temat oddziaływania SEE na otoczenie.

Na ocenę 3.5

-
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Na ocenę 4.0

Rozszerzona wiedza na temat podatności SEE na oddziaływania zewnętrzne jak
i na temat oddziaływania SEE na otoczenie.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Umiejętność sformułowania własnych opinii i sugestii na temat racjonalnych
możliwości ograniczenia podatności SEE na oddziaływania zewnętrzne jak
i oddziaływań SEE na otoczenie.
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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
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[1 ] Internet
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Leszek Palion (kontakt: leszek.palion@gmail.com)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Leszek Palion (kontakt: leszek.palion@gmail.com)
2 dr inż. Marek Rejmer (kontakt: perejmer@cyf-kr.edu.pl)
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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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