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Inżynieria przechowalnictwa i przetwarzania płodów rolnych I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I10B.1016.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Adam Figiel

Pozostali prowadzący Adam Figiel, Krzysztof Lech

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami przygotowywania surowców pochodzenia rolniczego
do ich przetwarzania oraz niektórymi technologiami pozwalającymi na ich bezpieczne przechowywanie.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu suszarnictwa, przygotowania płodów rolnych do przechowywania i przetwarzania
oraz zjawisk zachodzących podczas magazynowania i przetwarzania.

C3 Uświadomienie studentom problemów związanych z pozyskaniem surowców rolniczych, transportem, obróbką
wstępną, magazynowaniem i przetwarzaniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie zagadnienia związane
z właściwościami surowców rolniczych niezbędne
do właściwego postępowania podczas zbioru,
transportu, przetwarzania i przechowywania.

ZI_P6S_WG10
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

W2

Student zna i rozumie zagadnienia związane
z usprawnianiem procesów produkcyjnych,
obejmujące strukturę i funkcję urządzeń technicznych
wykorzystywanych w przetwarzaniu i przechowywaniu
produktów pochodzenia rolniczego.

ZI_P6S_WG14
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykorzystywać metody
matematycznego i chemicznego opisu zjawisk
fizycznych i zagadnień technicznych zachodzących
podczas przetwarzania i przechowywania surowców
rolniczych tworząc i stosując odpowiednie modele
matematyczne.

ZI_P6S_UW01 Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

U2

Student potrafi dobrać sposoby usprawnienia
procesów technologicznych w zakresie przetwarzania
i przechowywania surowców rolniczych oraz
przygotować założenia projektowe wykazując
umiejętność czytania i sporządzania schematów
maszyn i urządzeń wykorzystywanych
do przetwarzania i magazynowania.

ZI_P6S_UW09 Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy
i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów
w zakresie przetwarzania i przechowywania produktów
rolniczych

ZI_P6S_KK01 Projekt, Aktywność na
zajęciach

K2
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem procesami
przetwarzania i przechowywania surowców rolniczych.

ZI_P6S_KR05 Projekt, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Termodynamika wilgotnego powietrza. Wykres Molliera(wykres i-x). Przemiany
wilgotnego powietrza.

2. Materiały wilgotne. Sposoby oznaczania wilgotności i suszenia płodów rolnych.

3. Suszenie konwekcyjne, z recyrkulacją i międzystopniowym podgrzewaniem.

4. Kinetyka suszenia, czas suszenia i sprawność suszenia.

5. Przechowywanie ziarna zbóż. – aktywne wietrzenie.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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2.

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu przechowywania surowców rolniczych

2. Podstawowe zależności stosowane w suszarnictwie: wilgotność, zawartość
wody, masa odparowanej wody. Wykres Ramzina-Moliera dla wilgotnego
powietrza. 

3. Rodzaje suszarek. 

4. Sposoby suszenia

5. Aspekty jakościowe i energetyczne procesu suszenia

6. Przepływy płynów. Przepływ laminarny i burzliwy, opory przepływów gazów i
cieczy, opory lokalne. 

7. Podział, zastosowanie, wielkości charakterystyczne wentylatorów. 

8. Podział i zastosowanie pomp, wielkości charakterystyczne pomp,
charakterystyka pomp wyporowych i wirowych, dobór pomp w sieci
przepływowej. 

9. Wyznaczanie wybranych właściwości fizycznych surowców rolniczych

10. Podstawowe zagadnienia z wytrzymałości materiałów

11. Badanie i kształtowania tekstury produktów pochodzenia rolniczego

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 60%

Wymagania wstępne
Podstawy matematyki i fizyki
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

ZI_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_UW01
Absolwent potrafi wykorzystywać metody matematycznego i chemicznego opisu zjawisk fizycznych i
zagadnień technicznych, formułować i stosować modele matematyczne w projektowaniu technologii
przemysłowych, analizować zjawiska fizycznye i rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o
prawa fizyki

ZI_P6S_UW09
Absolwent potrafi dobrać systemy automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w zakresie
inżynierii produkcji rolniczej oraz korzystać z aparatury, a także projektować obiekty i procesy techniczne z
uwzględnieniem grafiki inżynierskiej, czytać rysunki i schematy maszyn, urządzeń i układów technicznych,
z tworzeniem opisów ich budowy i działania.

ZI_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z nauką o materiałach i inżynierii materiałowej niezbędne
do właściwego doboru materiałów do zastosowań technicznych

ZI_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych,
obejmujące strukturę i funkcję zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, układy mechaniczne,
hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne i mieszane, zna trendy rozwojowe z zakresu automatyzacji i
robotyzacji procesów produkcyjnych


