
1 / 5

Elektrownie wodne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGWGWS.I30C.0603.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Robert Kasperek

Pozostali prowadzący Robert Kasperek, Maciej Gruszczyński

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z tematyką polityki rozwoju i źródeł elektrowni wodnych w Polsce i na świecie, szacowania
potencjału hydroenergetycznego oraz projektowania.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu wpływu elektrowni wodnych na środowisko, nowoczesnymi urządzeniami
(generatory, turbiny), technologiami i możliwościami finansowania.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 światowe i krajowe zasoby wody oraz możliwości i ich
aktualne energetyczne wykorzystanie.

IW_P6S_WG07,
IW_P6S_WG16

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

W2 rodzaje elektrowni wodnych oraz możliwości ich
budowy w Polsce.

IW_P6S_WG09,
IW_P6S_WG16

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

W3 podstawowe parametry urządzeń i elektrowni
wodnych.

IW_P6S_WG15,
IW_P6S_WG16

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 scharakteryzować różne typy elektrowni wodnych oraz
rozwiązania konstrukcyjno-budowlane.

IW_P6S_UW09,
IW_P6S_UW14,
IW_P6S_UW15

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

U2 oszacować podstawowe parametry elektrowni
wodnych. IW_P6S_UW14

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

U3 obliczyć i dobrać odpowiednią turbinę do określonego
typu elektrowni wodnej. IW_P6S_UW14

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceny wpływu elektrowni wodnych na środowisko. IW_P6S_KK01
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Udział w egzaminie 5

Konsultacje 5
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Przygotowanie projektu 25

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

• Światowe zasoby wody. Rys historyczny wykorzystania energii wody w Polsce i
na świecie.

• Możliwości i cel budowy elektrowni wodnych (EW).

• Rodzaje EW i ich podstawowe parametry: poziomy charakterystyczne, moc,
przełyk instalowany, roczna produkcja energii, czas wykorzystania mocy
instalowanej, sprawność.

• Określenie warunków hydrologicznych na potrzeby energetyczne: przepływy
charakterystyczne i ich obliczanie (WWQ, SWQ, SSQ, SNQ, Qmaxp%, Qmin%, Qn),
miary przepływu (objętość przepływu, natężenie przepływu, odpływ jednostkowy),
straty wody.

• Rozwiązania EW: budowle piętrzące (jazy, zapory, zbiorniki, ujęcia, upusty,
przepławki dla ryb).

• Turbiny dla EW (rodzaje) i ich charakterystyki (spad turbiny, natężenie
przepływu i przełyk turbiny, sprawność, prędkość obrotowa, charakterystyki
modelowe i eksploatacyjne).

• Technologiczne rozwiązania EW (tradycyjne i współczesne).

• Budynek i urządzenia EW.

• Eksploatacja, koszty i opłacalność budowy EW.

• Możliwości pozyskiwania środków i finansowanie inwestycji EW: programy
krajowe, programy regionalne, UE itp.

• Elektrownie wodne a środowisko.

Wykład
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2.

Koncepcja małej elektrowni wodnej (MEW)

1-3. Obliczenia hydrologiczne.

4-6. Obliczenia hydrauliczne.

7-9. Obliczenia mocy i dobór turbiny.

10-12. Projekt budynku elektrowni i urządzeń towarzyszących

13-15. Rysunki MEW i zaliczenie projektu.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Udział w badaniach, Wykład, Ćwiczenia, Ćwiczenia
w terenie na obiektach hydroenergetycznych oraz uczestnictwo w badaniach na modelach fizycznych w Laboratorium
Wodnym, Instytutu Inżynierii Środowiska UP we Wrocławiu.

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie ustne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w dyskusji 60%

Wymagania wstępne
hydrologia, mechanika płynów i budowli, hydrotechniczne budowle betonowe, komputerowe wspomaganie projektowania

Literatura
Obowiązkowa

Czasopisma: Biuletyn TRMEW, Energetyka Wodna, Gospodarka Wodna, Czysta Energia.1.
Hoffman M. Małe elektrownie wodne. Wydawnictwa Nabba Sp. z o.o., Warszawa 1992.2.
Steller J., Henke A., Jagielska J. Jak zbudować małą elektrownię wodną? Przewodnik inwestora. IMP PAN, 2010.3.
Gołębiowski S., Krzemień Z. Przewodnik inwestora MEW. Fundacja Poszanowania Energii, Warszawa 1998.4.
Łaski A. Elektrownie wodne rozwiązania i dobór parametrów. WNT, Warszawa 1971.5.
Mikroelektrownie i małe elektrownie wodne Kompletny podręcznik odbudowy. ESHA 2014.6.
Hydroelectric Power A Guide for Developers and Investors. Germany, IFC World Bank Group 2015.7.

Dodatkowa

Lewandowski W. M. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa 1997-2017.1.
Marecki J. Podstawy przemian energetycznych. WNT, Warszawa 2000.2.
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warszawa 1997.3.
Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F. Elektrownie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.4.
Balcerski W. Budowle wodne Śródlądowe. Arkady, Warszawa 1969.5.
Hellman W. Automatyzacja elektrowni wodnych , Warszawa, PWT 1960.6.
Krzyżanowski W. Turbiny wodne. Konstrukcja i zasady regulacji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.7.



5 / 5

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania wpływu działalności inżynierskiej na bezpieczeństwo i jakość życia
społeczeństwa i rozumie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego rozpoznania warunków,
zastosowania najnowszych metod ich rozwiązywania oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników;
rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności

IW_P6S_UW09 Absolwent potrafi dobrać i rozwiązać schemat statyczny dla projektowanej konstrukcji oraz stosować
podstawowe zasady projektowania budowli; scharakteryzować budowle wodne i ich funkcje

IW_P6S_UW14
Absolwent potrafi określić warunki hydrologiczne dla potrzeb hydroenergetyki, dobrać turbinę i generator
oraz wyznaczyć podstawowe parametry elektrowni wodnej, w tym sprawność elektryczną; zapewnić
ciągłość ekologiczną cieku

IW_P6S_UW15
Absolwent potrafi zaproponować rozwiązania techniczne i ekologiczne pozwalające na bardziej efektywne
gospodarowanie wodą w celu poprawy i zintensyfikowania gospodarczego i komunikacyjnego
wykorzystania rzek i dolin rzecznych

IW_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie procesy fizyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej; zagadnienia obejmujące
lądową część cyklu hydrologicznego; zna formy, symptomy i metody oceny zagrożeń
hydrometeorologicznych a także powodzi i środków ochrony przed nią; zna metody oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim

IW_P6S_WG09
Absolwent zna i rozumie podstawy statyki układów prętowych i wytrzymałości materiałów, zagadnienia z
zakresu budownictwa ogólnego i wodnego; przeznaczenie i rodzaje budowli wodnych; podstawowe
techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa
hydrotechnicznego

IW_P6S_WG15
Absolwent zna i rozumie rodzaje konstrukcji piętrzących wodę, rozumie zasady ich działania,
projektowania, wykonawstwa i możliwości ich hydroenergetycznego wykorzystania przy zapewnieniu
ciągłości ekologicznej cieku

IW_P6S_WG16
Absolwent zna i rozumie sposoby zwiększania i ochrony zasobów wody dyspozycyjnej; zna podstawy
projektowania i eksploatacji zbiorników retencyjnych oraz zagadnienia z zakresu zintegrowanych systemu
gospodarowania wodą i oddziaływania urządzeń wodnych na środowisko, w tym na kształtowanie się
warunków wodnych w systemach żeglownych i dolinach rzecznych


