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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIPN-MSP-106 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Technologie konwersji i akumulacji 
energii 

w j. angielskim 
Energy Conversion and 
Accumulation Technologies 

Kierownik przedmiotu prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek 

Jednostka prowadząca WCh PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność IPN 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 2 - - - 

łącznie w semestrze 30 - - - 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Podstawy elektrochemii. 

Brak możliwości rejestrowania obrazu i dźwięku. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

Wykład audytoryjny. 

Obecność jest monitorowana sporadycznie i weryfikowana raczej problemami do rozwiązania, zadaniami domowymi, które mają 
znaczenie decydujące w momencie niepewności oceny. 

Wykład 

1. Budowa i zasada działania ogniwa litowego 

2. Budowa i zasada działania ogniwa litowo-jonowego 

3. Budowa i zasada działania ogniw w technologiach sodowych. 

4. Podstawowe materiały stosowane do elektrod, konstrukcja elektrod w ogniwach litowo-jonowych, paliwowych i 

superkondensatorach. 

5. Podstawowe materiały elektrolityczne stosowane w bateriach litowo-jonowych i ogniwach paliwowych 

6. Podstawowe wielkości opisujące elektrolity oraz elektrolity polimerowe (przewodność jonowa, przewodność właściwa, liczby 

przenoszenia jonów etc.) 

7. Podstawowe metody modyfikacji elektrolitów polimerowych. 

8. Podstawowe modele opisujące przewodność w elektrolitach stałych. 

9. Fenomen asocjacji jonowych, sposoby ich pomiaru, konsekwencje ich występowania. 

10. Nowoczesne sole stosowane w elektrolitach litowo, sodowo i magnezowo przewodzących. 

11. Ciecze jonowe 

12. Metody badan materiałów elektrolitycznych i elektrodowych. (Spektroskopia impedancyjna, SEM, TEM, X-Ray, Spektroskopia 

Ramanowska i w Podczerwieni. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Zaliczeniem jest pisemny sprawdzian na jednym z ostatnich zajęć. 

 

 


