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KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU MIERNICTWA
I AUTOMATYKI PROCESÓW ENERGETYCZNYCH

1. D zia ła ln o ść d yd ak tyczn a
Do podstawowych zajęć prowadzonych w Zakładzie M iernictwa i A utom aty
Procesów Energetycznych należy zaliczyć następujące przedmioty:
m etrologia wielkości energetycznych (wykłady, laboratoria),
pom iary m aszyn cieplnych (wykłady, laboratoria),
podstaw y autom atyki (wykłady, ćwiczenia tablicowe, laboratoria).
N a przestrzeni 25 łat kierunki działalności dydaktycznej Zakładu ulegały
różnym zmianom. Po połączeniu Wydziału Mechanicznego Energetycznego z
W ydziałem Inżynierii Sanitarnej i utworzeniu Wydziału Inżynierii Środo
w iska i Energetyki działalność dydaktyczna Zakładu uległa rozszerzeniu o
nowe przedm ioty, takie jak:
- autom atyka urządzeń cieplnych (wykłady, laboratoria),
- sterow anie procesów cieplnych (wykłady, laboratoria),
- autom atyzacja procesów utylizacji odpadów (wykłady),
- elektroniczna i cyfrowa technika pomiarowa (wykłady),
- system y pomiarowe (wykłady).
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2. P rzeg lą d prac n au k ow o-b ad aw czych
Prace naukow o-badaw cze Zakładu koncentrują się w trzech dziedzinach:
pom iary cieplne, autom atyzacja procesów, modelowanie dynam iki procesów
energetycznych.
W dziedzinie pomiarów cieplnych Zakład Miernictwa i Autom atyki Proce
sów Energetycznych dysponuje kwalifikowaną kadrą do wykonywania badań
urządzeń cieplnych i bazą techniczną do prowadzenia badań m aszyn energe
tycznych. Składa się na nią h ala maszyn o powierzchni około 400 m 2, do której
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je st doprowadzony gaz ziemny, energia elektryczna i woda, oraz znajdujące
się w niej maszyny. W Hali M aszyn je st między innymi kocioł Velox opalany
gazem ziemnym, który w ytw arza parę o param etrach: 1,5 M Pa, 300°C, 3,5 t/h.
P a ra zasila turbinę kondensacyjną napędzającą generator elektryczny o mocy
0,65 MW.
W hali m aszyn je st średniej wielkości am oniakalne urządzenie chłodnicze,
umożliwiające badania związane z a p a ra tu rą chłodniczą. N a tym urządzeniu
w latach 1985-1990 były prowadzone badania związane z przepływem i wy
m ianą ciepła przy w rzeniu am oniaku. Zaprojektowano i wykonano prototyp
regulatora stabilizującego przepływ am oniaku w wielokomorowych urządze
niach chłodniczych. M atem atyczny model regulatora stałego przepływu był
przedm iotem rozprawy doktorskiej W łodzimierza Ogulewicza [6],
W Zakładzie były prowadzone badania pól prędkości pow ietrza w chłodni
cach w entylatorow ych stosowanych między innym i w chłodnictwie [7, 8].
Prędkość przepływu pow ietrza mierzono term oanem om etrem . Wyniki pomia
rów były zbierane i opracowywane przez kom puter. Zakład posiada aparaturę
do wzorcowania term oanem om etrów w podwyższonej tem peraturze powietrza
do 70°C.
W dziedzinie pom iaru natężenia przepływu prowadzono badania nad po
m iaram i strum ienia m asy pyłu transportow anego powietrzem. D rugą dziedzi
n ą działalności Zakładu je st autom atyzacja procesów energetycznych. W dzie
dzinie autom atyzacji procesów pracownicy Zakładu brali udział w projektowa
niu i realizacji układów autom atyki dla urządzeń utylizacji odpadów [9, 10],
Trzecią dziedziną działalności Zakładu je st m atem atyczne modelowanie
dynam iki procesów energetycznych. Przy współpracy z Zakładam i Urządzeń
Technicznych ZGODA w Świętochłowicach został opracowany program kom
puterow y zawierający model dynam iki średnioobrotowego silnika wysoko
prężnego [1, 5]. Model ten był wielokrotnie wykorzystany do obliczeń zdolno
ści manewrowych układów napędowych statków, a przede wszystkim do
obliczeń zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania elektrow ni jądro
wych.
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