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Ćwiczenia:
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Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie budowy oraz
zasad bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji systemów elektroenergetycznych ze
szczególnym uwzględnieniem kopalnianych układów elektroenergetycznych. Celem
kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi elementami składowymi oraz
wymaganiami dotyczącymi systemów elektroenergetycznych i sposobami spełnienia tych
wymagań.
Treść programowe: Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych,
elektrownie a ochrona środowiska. Przesył energii elektrycznej. Ujednolicone układy i
napięcia znamionowe kopalnianych sieci elektroenergetycznych. Celowość i możliwości
stosowania napięć 10 kV i 3,3 kV w kopalnianych układach elektroenergetycznych.
Podstawy gospodarki elektroenergetycznej w kopalni. Jakość energii elektrycznej i
kryteria jej oceny. Metody i środki obniżania kosztów energii elektrycznej w kopalniach.
Taryfy elektroenergetyczne. Rodzaje taryf i zasady ich ustalania. Uczestnictwo kopalń w
rynku bilansującym – korzyści i wymagania. Kompensacja mocy biernej. Wpływ przesyłu
mocy biernej na pracę elementów sieci, sposoby kompensacji mocy biernej. Zasady
organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych niskonapięciowych.
Ochrona przeciwporażeniowa w dołowych sieciach elektroenergetycznych.
Treść/tematy: Ćw./L./P./Sem.
Metody dydaktyczne: Wykład informacyjny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
1. Wykład: kolokwium zaliczeniowe pisemne.
2. Ćw./L./P./Sem.:
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Liczba pkt ECTS: 3
Zatwierdzono:
…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

…………………………………………………
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika
Katedry/Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika
jednostki międzywydziałowej)

