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Termodynamika i mechanika płynów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

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
WIKSiGIIBS.I4B.2570.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Tymiński

Pozostali prowadzący Tomasz Tymiński, Robert Głowski, Michał Śpitalniak, Beata Malczewska

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami z termodynamiki i mechaniki płynów
niezbędnymi do zrozumienia i opisu stanów i układów termodynamicznych w aspekcie procesów odwracalnych
i nieodwracalnych, jak również rozumienia i opisu ruchu płynu oraz jego statycznego i dynamicznego
oddziaływania na otaczające powierzchnie – przydatnymi w analizie problemów bezpieczeństwa.
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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
posiada wiedzę w zakresie zachowania się płynu
w stanie spoczynku oraz opisu zjawisk i praw
rządzących jego ruchem oraz zasad modelowania
hydraulicznego;

IB_P6S_WG03 Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

W2

zna parametry charakteryzujące układ, stan, czynnik
i efekt energetyczny przemian i obiegów
termodynamicznych i ma wiedzę do zrozumienia
i opisu zjawisk fizycznych i procesów występujących
w obiektach inżynierskich i gospodarstwach
domowych;

IB_P6S_WG03 Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

W3
zna i rozumie procesy spalania paliwa, transferu
energii i wymiany ciepła w obiektach inżynierskich
i gospodarstwach domowych oraz zasady ograniczania
strat ciepła przez przegrody.

IB_P6S_WG03 Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umie obliczyć siły statyczne i dynamiczne działające
na powierzchnie ograniczające ciecz w spoczynku
i w ruchu oraz wykonać obliczenia hydrauliczne
przewodów, koryt i budowli wodnych;

IB_P6S_UW03 Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

U2
umie stosować wiedzę z termodynamiki w analizie
problemów technicznych - opisać stan, układ
termodynamiczny oraz problem z zakresu przemian
i obiegów termodynamicznych;

IB_P6S_UW03
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

U3
umie wykonać obliczenia termodynamiczne związane
ze spalaniem paliw, przekazywaniem energii oraz
stratami ciepła przez przegrody.

IB_P6S_UW03 Egzamin pisemny,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
znajomość podstawowych praw opisujących ruch
cieczy i gazów pozwoli mu w sytuacjach krytycznych
podejmować poprawne decyzje wynikające z analiz
opartych na znajomości tych zjawisk.

IB_P6S_KO02 Egzamin ustny

K2
ma świadomość odpowiedzialności za oszczędne
i racjonalne gospodarowanie energią cieplną i 
propagowanie w społeczeństwie odpowiednich postaw
i rozwiązań energooszczędnych.

IB_P6S_KO02 Egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Udział w egzaminie 4
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 30

Konsultacje 11

Gromadzenie i studiowanie literatury 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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
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1.

1. Podstawowe właściwości fizyczne cieczy i gazów. Hydrostatyka – równania
stanu równowagi płynu, parcie hydrostatyczne na ściany płaskie.

2. Hydrostatyka – parcie hydrostatyczne na ściany zakrzywione, wypór i pływanie
ciał.

3. Podstawowe pojęcia kinematyki płynów, rodzaje ruchu płynu i metody jego
badania. Równanie ciągłości i równanie ruchu Eulera. Równanie Bernoulliego dla
cieczy idealnej i cieczy rzeczywistej, wykres Ancony, spad i spadek hydrauliczny.

4. Przepływ laminarny i burzliwy - doświadczenie Reynoldsa, ogólne ujęcie oporów
ruchu, straty na długości - wzór Darcy-Weisbacha, współczynnik oporu liniowego,
straty lokalne, obliczanie przepływów w przewodach pod ciśnieniem, uderzenie
hydrauliczne.

5. Ruch cieczy w korytach i kanałach otwartych, szorstkość koryta, wzór Chezy,
przepływ w korytach prostych i złożonych (wielodzielnych), obliczanie
hydrauliczne koryt. Energia właściwa, głębokość krytyczna, ruch rwący i spokojny,
odskok hydrauliczny.

6. Przelewy, klasyfikacja i obliczanie hydrauliczne przelewów. Ruch zmienny,
cofka, uproszczone metody obliczania krzywej spiętrzenia.

7. Modelowanie zjawisk w mechanice płynów - zasady i kryteria podobieństwa,
zastosowanie w praktyce.

8. Wypływ cieczy przez przystawki i otwory: małe i duże - zatopione i
niezatopione. Napór hydrodynamiczny na ściany, reakcja strumienia cieczy.

9. Pojęcia i wielkości w termodynamice fenomenologicznej, stan
termodynamiczny, parametry i funkcje stanu. Układ termodynamiczny (otwarty i
zamknięty). Energia i jej formy, ciepło i praca.

10. Właściwości i podział gazów, mieszaniny gazowe. Prawa i równania stanu
gazów doskonałych. Przemiany termodynamiczne gazów. 

11. Przepływy ustalone i nieustalone gazu w przewodach, wypływ gazu przez
otwory i dysze. Równanie Bernoulliego dla gazów w przemianie adiabatycznej.

12. Bilans substancjalny i energetyczny. Zasady termodynamiki oraz ich
interpretacja i zastosowanie. Kierunek przebiegu procesu, egzergia. 

13. Obieg Carnota. Termodynamika procesów odwracalnych i nieodwracalnych.
Szczegółowa charakterystyka wybranych termodynamicznych obiegów prawo- i
lewobieżnych.

14. Podstawy ustalonej i nieustalonej wymiany ciepła dla powierzchni jedno- i
wielowarstwowych. Wymienniki ciepła. 

15. Podstawy teorii spalania, rodzaje paliwa, wartość opałowa, ciepło spalania,
temperatura spalania, zapotrzebowanie na powietrze, straty przy spalaniu, ilość
spalin.

Wykład
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2.

1. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie płaskie.

2. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie zakrzywione.

3. Obliczenia hydrauliczne rurociągów (zastosowanie równania Bernoulliego,
obliczanie oporów przepływu, wykres Ancony, lewary i syfony).

4. Obliczenia hydrauliczne rurociągów - c.d. ćw. nr 3.

5. Projekt przekroju poprzecznego koryta, obliczanie przepływu wielkiej wody
(powodziowego) w korycie wielodzielnym.

6. Obliczanie przepływu wielkiej wody (powodziowego) w korycie wielodzielnym -
c.d. ćw. nr 5.

7. Obliczanie przelewów (warunki zatopienia, wydatek i szerokość przelewu,
spiętrzenie zwierciadła wody).

8. Obliczanie przepływu gazów w rurociągach i przewodach wentylacyjnych.

9. Równanie Clapeyrona; zastosowanie praw Boyle`a - Mariotte`a, Guy - Lussaca,
Charlesa oraz Avogadro do rozwiązywania zadań. Obliczanie przemian gazowych.

10. Obliczanie gazów rzeczywistych, mieszaniny gazowe.

11. Bilansowanie substancji i energii; wykorzystanie praktyczne I i II zasady
termodynamiki; obliczanie obiegów termodynamicznych prawo- i lewobieżnych.
Obliczanie strumienia wody chłodzącej dla siłowni parowej lub elektrociepłowni.

12. Obliczanie obiegów termodynamicznych prawo- i lewobieżnych - c.d.ćw. 11

13. Obliczanie zapotrzebowania na strumień wody chłodzącej dla siłowni parowej
lub elektrociepłowni -c.d. ćw. nr 11.

14. Obliczenia wymiany ciepła dla powierzchni jedno- i wielowarstwowych;
termoizolacje. Bilans energii, obliczanie wymienników ciepła.

15. Podstawowe obliczenia stechiometryczne przy spalaniu, zapotrzebowanie na
powietrze, ilość spalin. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Kolokwium 50%

Dodatkowy opis

Na kurs "Termodynamiki i mechaniki płynów" składają się następujące formy zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia o
charakterze rachunkowo-projektowym.
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Wymagania wstępne
matematyka, fizyka

Literatura
Obowiązkowa

Sobota J.: Hydraulika i mechanika płynów, Wyd. AR Wrocław 2003.1.
Kubrak E., Kubrak J.: Hydraulika techniczna, Wyd. SGGW, Warszawa 2004.2.
Szargut J.: Termodynamika. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.3.
Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna. WNT, Warszawa 1999.4.

Dodatkowa

Kaleta A.: Zbiór zadań z techniki cieplnej. Wyd. SGGW, Warszawa 1993.1.
Mitosek M., Matlak M., Kodura A.: Zbiór zadań z hydrauliki dla inżynierii i ochrony środowiska, Oficyna Wyd. PW,2.
Warszawa 2004.
Szlachta J. (red.): Niekonwencjonalne źródła energii. Wyd. AR, Wrocław 1999.3.
Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa 1986.4.
Kaleta A., Wojdalski J.: Technika i gospodarka cieplna w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Przykłady i zadania. Wyd.5.
SGGW, Warszawa 2000.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KO02 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych

IB_P6S_UW03
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę z fizyki, elektrotechniki, termodynamiki i mechaniki płynów,
materiałoznawstwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów, konstrukcji maszyn oraz mechatroniki do opisu
i analizy zjawisk oraz procesów występujących w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem;

IB_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z fizyki, materiałów
inżynierskich, mechaniki i wytrzymałości materiałów, termodynamiki i mechaniki płynów, niezbędne do
rozumienia zjawisk fizycznych występujących w materiałach, urządzeniach i obiektach inżynierskich;


