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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Układy termodynamiczne i ich opis. Równania stanu gazu doskonałego. Praca i ciepło. Bilanse energii. Funkcje
termodynamiczne. I zasada termodynamiki. procesy i pomiary. Obiegi. Entropia. II zasada termodynamiki.
Energia. Gazy rzeczywiste – para wodna. Gaz wilgotny. Spalanie. Kotły i piece. Suszarki i suszenie. Przepływy
gazów. Dysze, przewody, zbiorniki. Wymiana ciepła i wymienniki. Silniki i siłownie, sprężarki, wentylatory.
Urządzenia ziębiące. Ogrzewanie, wentylacja. Energia elektryczna. Odnawialne źródła energii. Oszczędność
energii i jej magazynowanie

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 termodynamiki technicznej
i wymiany ciepła, będącej działem fizyki niezbędną
do rozwiązywania zagadnień związanych
z wykonaniem pracy i ogrzewaniem oraz wiedzę
obejmującą bilans energii, procesy termodynamiczne
odwracalne i nieodwracalne, obiegi termodynamiczne,
własności pary wodnej. Posiada podstawowa wiedzę
w zakresie form i postaci energii, jej wzajemnej
konwersji, użytecznych przekształceń i urządzeń
służących do jej wykorzystania. Posiada wiedzę
o podstawowych maszynach i urządzeniach
energetycznych, wie jak rozwiązać zagadnienia
techniczne związane z obliczaniem wydajności
i efektywności oraz wyznaczania podstawowych
wymiarów maszyn i urządzeń energetycznych.

ZI_P6S_WG02
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny, Projekt,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi rozwiązać zagadnienia techniczne dotyczące
przepływu energii w oparciu o prawa fizyki, zwłaszcza
termodynamiki i wymiany ciepła. Posiada umiejętność
obliczania ilości energii niezbędnej do realizacji
procesów przepływu i wykonania pracy, sprężania
medium, wymiany ciepła, dostarczania energii
elektrycznej w urządzeniach stanowiących podzespoły
maszyn rolniczych.

ZI_P6S_UK11

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość ważności procesu oszczędzania
energii i ochrony środowiska i rozumie potrzeby
uczenia się nowych form ograniczania zużycia energii.
Potrafi inspirować i organizować działalność
gospodarczą prowadzącą do oszczędzania energii
i ochrony środowiska i ma świadomość konieczności
racjonalnego użytkowania energii.

ZI_P6S_KK02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15
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Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 5

Przygotowanie projektu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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

1.

1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca
w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3.
.Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi.
IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz
wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece
i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9.
Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny
sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13.
Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15.
Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.

Wykład

2.

1. Jednostki używane w inżynierii cieplnej. 2. Obliczanie parametrów
termodynamicznych w oparciu o równanie stanu. 3. Obliczanie pracy i ciepła
przemian. 4. Wyznaczanie związków pomiędzy strumieniami energii w oparciu o
bilans energetyczny. 5. Przemiany termodynamiczne – praca, ciepło, parametry.
Obiegi. 6. Wyznaczanie przyrostu entropii dla procesów termodynamicznych.
Obliczanie egzergii. 7. Obliczanie wielkości charakterystycznych dla pary wodnej.
Wykres i-s. 8. Kolokwium 9. Określanie ilości spalin i zapotrzebowanie powietrza
do spalania. 10. Obliczanie strumienia ciepła przewodzonego i przejmowanego.
11. Obliczanie własności silników cieplnych. Zapotrzebowanie paliw. 12.
Gospodarka cieplna w gospodarstwach rolnych. 13. Bilanse ciepła i wody -
przykłady. 14. Efektywność energetyczna w użytkowaniu energii. 15. Kolokwium

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wstęp. Sprawy organizacyjne. Definicje i określenia. 2. Własności gazów. Praca w termodynamice. Ciepło, ciepło właściwe. Energia wewnętrzna i entalpia. 3. .Bilansowanie procesów konwersji energii. IZT. Przemiany. 4. Entropia. Obiegi. IIZT. Procesy nieodwracalne. Egzergia. 5. Para wodna. Gazy rzeczywiste. 6. Gaz wilgotny i jego przemiany. Suszenie. 7. Paliwa i spalanie. Paleniska i palniki. Piece i kotły. 8. Procesy przepływu substancji ściśliwych. Przewody i zbiorniki. 9. Wymiana ciepła i wymienniki. 10. Siłownie i silniki cieplne. 11. Maszyny sprężające. Gospodarka sprężonymi mediami. 12. Urządzenia ziębiące. 13. Ogrzewanie i wentylacja. 14. Energia elektryczna i jej użytkowanie. 15. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Jednostki używane w inżynierii cieplnej. 2. Obliczanie parametrów termodynamicznych w oparciu o równanie stanu. 3. Obliczanie pracy i ciepła przemian. 4. Wyznaczanie związków pomiędzy strumieniami energii w oparciu o bilans energetyczny. 5. Przemiany termodynamiczne – praca, ciepło, parametry. Obiegi. 6. Wyznaczanie przyrostu entropii dla procesów termodynamicznych. Obliczanie egzergii. 7. Obliczanie wielkości charakterystycznych dla pary wodnej. Wykres i-s. 8. Kolokwium 9. Określanie ilości spalin i zapotrzebowanie powietrza do spalania. 10. Obliczanie strumienia ciepła przewodzonego i przejmowanego. 11. Obliczanie własności silników cieplnych. Zapotrzebowanie paliw. 12. Gospodarka cieplna w gospodarstwach rolnych. 13. Bilanse ciepła i wody - przykłady. 14. Efektywność energetyczna w użytkowaniu energii. 15. Kolokwium
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Jednostki używane w inżynierii cieplnej. 2. Obliczanie parametrów termodynamicznych w oparciu o równanie stanu. 3. Obliczanie pracy i ciepła przemian. 4. Wyznaczanie związków pomiędzy strumieniami energii w oparciu o bilans energetyczny. 5. Przemiany termodynamiczne – praca, ciepło, parametry. Obiegi. 6. Wyznaczanie przyrostu entropii dla procesów termodynamicznych. Obliczanie egzergii. 7. Obliczanie wielkości charakterystycznych dla pary wodnej. Wykres i-s. 8. Kolokwium 9. Określanie ilości spalin i zapotrzebowanie powietrza do spalania. 10. Obliczanie strumienia ciepła przewodzonego i przejmowanego. 11. Obliczanie własności silników cieplnych. Zapotrzebowanie paliw. 12. Gospodarka cieplna w gospodarstwach rolnych. 13. Bilanse ciepła i wody - przykłady. 14. Efektywność energetyczna w użytkowaniu energii. 15. Kolokwium
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Jednostki używane w inżynierii cieplnej. 2. Obliczanie parametrów termodynamicznych w oparciu o równanie stanu. 3. Obliczanie pracy i ciepła przemian. 4. Wyznaczanie związków pomiędzy strumieniami energii w oparciu o bilans energetyczny. 5. Przemiany termodynamiczne – praca, ciepło, parametry. Obiegi. 6. Wyznaczanie przyrostu entropii dla procesów termodynamicznych. Obliczanie egzergii. 7. Obliczanie wielkości charakterystycznych dla pary wodnej. Wykres i-s. 8. Kolokwium 9. Określanie ilości spalin i zapotrzebowanie powietrza do spalania. 10. Obliczanie strumienia ciepła przewodzonego i przejmowanego. 11. Obliczanie własności silników cieplnych. Zapotrzebowanie paliw. 12. Gospodarka cieplna w gospodarstwach rolnych. 13. Bilanse ciepła i wody - przykłady. 14. Efektywność energetyczna w użytkowaniu energii. 15. Kolokwium
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział

procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny, Obserwacja pracy studenta, Aktywność
na zajęciach 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcjiw rozwiązywaniu
problemów zawodowych

ZI_P6S_UK11 Absolwent potrafi samodzielnie oraz w grupie, wszechstronnie analizować i dyskutować aspekty
ekologiczne i ochrony środowiska przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji i aktywności technologicznej

ZI_P6S_WG02

Absolwent zna i rozumie zagadnienia fizyki i chemii (chemię organiczną, nieorganiczną, analityczną i
fizyczną), niezbędne do rozwiązywania zagadnień technicznych i technologicznych w oparciu o prawa fizyki
i chemii, obejmującą główne działy obu przedmiotów, a także zasady rozwiązywania zagadnień
technologicznych w oparciu o prawa fizyki, obejmujące dynamikę, optykę elektrostatykę, hydrostatykę i
hydrodynamikę


