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Termodynamika i maszyny cieplne (Wydział Mechaniczny) 

 

1. Matematyczne wyrażenie Pierwszej Zasady Termodynamiki dla układu otwartego i 

zamkniętego.  

2. Termiczne i kaloryczne równania stanu czynnika termodynamicznego.  

3. Równanie zachowania energii w przepływie ustalonym – równanie Bernoulliego. 

4. Wymienić dwa przykładowe, słowne sformułowania trzeciej zasady termodynamiki. 

5. Wyznaczanie oporów przepływu w kanałach prostych i o zmiennym przekroju. 

6. Konwencjonalna siłownia parowa - obieg Clausiusa-Rankina dla pary nasyconej mokrej i 

przegrzanej.  

7. Konwencjonalna siłownia gazowa - obieg Braytona, sprawność obiegu. 

8. Konwencjonalna siłownia spalinowa - obieg termodynamiczny, sprawność obiegu. 

9. Wymienić sposoby przekazywania ciepła - zdefiniować opór wnikania (przejmowania) 

ciepła.  

10. Rozkłady temperatury dla typowych przeponowych wymienników ciepła - zdefiniować 

średnią logarytmiczną różnicę temperatur. 

 

Maszyny przepływowe (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa) 

 

11. Wpływ temperatury górnego i dolnego źródła ciepła na sprawność turbinowego obiegu 

termodynamicznego. 

12. Obiegi termodynamiczne siłowni z turbiną parową (obieg Clausiusa-Rankine’a, 

z przegrzewem międzystopniowym, z regeneracją, obiegi siłowni jądrowych). 

13. Sposoby rozwiązywania równań zachowania złożonych obiegów energetycznych. 

14. Metody zwiększania sprawności obiegów turbin gazowych; rekuperacja i układy 

kombinowane gazowo-parowe. 

15. Skutki energetyczne stosowania doładowania i turbodoładowania tłokowych silników 

spalinowych; energetyka silników cieplnych hybrydowych. 

16. Rola skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w energetyce. 

17. Wpływ sprawności przemian energetycznych siłowni cieplnych na zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego. 

18. Współpraca urządzenia dostarczającego energię z odbiornikiem. 

19. Rodzaje wymienników ciepła w układzie regeneracji turbiny parowej. 

20. Przyczyny i skutki działania sił osiowych i obwodowych w turbinie. 

 

Elektroenergetyka (Wydział Elektrotechniki i Automatyki) 
 

21. Metody absorpcji i magazynowania dwutlenku węgla. 

22. Metody odsiarczania spalin w obiektach energetycznych. 

23. Ogólna charakterystyka współczesnych jądrowych reaktorów energetycznych. 

Podstawowe typy reaktorów. 

24. Badanie warunków krytyczności reaktora jądrowego w oparciu o wzór czteroczynnikowy 

Fermiego. 



25. Wielkości wejściowe i  wyjściowe modelu matematycznego generatora synchronicznego 

oraz powiązania tego modelu z innymi modelami. 

26. Proces regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym. 

27. Wskaźniki stosowane w analizie obciążeń elektroenergetycznych. 

28. Straty mocy w elektroenergetycznych układach przesyłowych. 

29. Bezpieczniki i wyłączniki instalacyjne. Budowa, parametry, charakterystyki. Dobór 

przewodu z zabezpieczeniem. 

30. Wyłącznik różnicowo-prądowy. Budowa, parametry, charakterystyki. Przykłady 

zastosowania w instalacjach energetycznych. 

 


