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Termodynamika techniczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

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
WIKSiGIISS.I4B.2572.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Tymiński

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

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawami termodynamiki niezbędnymi do zrozumienia
i opisu podstawowych zjawisk fizycznych i procesów występujących w urządzeniach i obiektach inżynierskich oraz
gospodarstwach domowych.
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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

Ma wiedzę z zakresu termodynamiki niezbędną
do zrozumienia i opisu podstawowych zjawisk
fizycznych i procesów występujących w urządzeniach
i obiektach inżynierskich oraz gospodarstwach
domowych;

IS_P6S_WG02 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W2
zna najważniejsze parametry charakteryzujące
czynnik termodynamiczny i efekt energetyczny
przemian i obiegów termodynamicznych;

IS_P6S_WG02 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W3
zna i rozumie procesy przekazywania energii
i wymiany ciepła w obiektach inżynierskich
i gospodarstwach domowych oraz podstawowe zasady
ograniczania strat ciepła przez przegrody.

IS_P6S_WG02 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umie stosować wiedzę z termodynamiki w analizie
problemów technicznych; IS_P6S_UW01

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Kolokwium

U2 potrafi opisać problem z zakresu przemian i obiegów
termodynamicznych w urządzeniach cieplnych; IS_P6S_UW01 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

U3
umie przeprowadzić podstawowe obliczenia
termodynamiczne związane z przekazywania energii
oraz stratami ciepła przez przegrody.

IS_P6S_UW01 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ma świadomość odpowiedzialności za oszczędne
i racjonalne gospodarowanie energią cieplną i 
propagowanie w społeczeństwie odpowiednich postaw
i rozwiązań energooszczędnych.

IS_P6S_KO02 Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Konsultacje 5

Udział w egzaminie 5

Gromadzenie i studiowanie literatury 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
55

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
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1.

1. Przedmiot termodynamika techniczna. Pojęcie termodynamiki
fenomenologicznej  i termodynamiki statystycznej. Podstawowe pojęcia i wielkości
stosowane w termodynamice – substancja, stan termodynamiczny, parametry i
funkcje stanu.

2. Układ termodynamiczny – układy zamknięte i otwarte (przykłady). Energia i jej
formy.

3. Właściwości gazów. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste. Prawa gazów
doskonałych. Równania stanu gazów. Właściwości jednoskładnikowych i
wieloskładnikowych układów rzeczywistych; mieszaniny gazowe.

4. Właściwości gazów. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste. Prawa gazów
doskonałych. Równania stanu gazów. Właściwości jednoskładnikowych i
wieloskładnikowych układów rzeczywistych; mieszaniny gazowe - c.d.

5. Przemiany termodynamiczne gazów. Procesy odwracalne i nieodwracalne.

6. Bilans substancjalny i energetyczny. Interpretacja i zastosowanie zasad
termodynamiki. Obieg Carnota. Termodynamika procesów odwracalnych i
nieodwracalnych. Kierunek przebiegu procesu, egzergia.

7. Bilans substancjalny i energetyczny. Interpretacja i zastosowanie zasad
termodynamiki. Obieg Carnota. Termodynamika procesów odwracalnych i
nieodwracalnych. Kierunek przebiegu procesu, egzergia - c.d.

8. Charakterystyka szczegółowa wybranych termodynamicznych obiegów prawo- i
lewobieżnych.

9. Przemiany fazowe. Para wodna jako czynnik termodynamiczny; ogólna teoria
pary wodnej, tablice pary wodnej i jej podstawowe wykresy: p-v, T-s oraz i-s.

10. Teoria powietrza wilgotnego – podstawowe parametry; pojęcia: termometru
suchego i mokrego. Punkt rosy. Podstawowe przemiany powietrza
wilgotnego.Wykres i-x.

11. Spalanie – rodzaje paliwa, wartość opałowa, rodzaje spalania, ciepło spalania,
zapotrzebowanie na powietrze, ilość spalin, straty przy spalaniu, temperatura
spalania.

12. Ustalona i nieustalona wymiana ciepła. Podstawowy opis matematyczny i
warunki brzegowe. Podobieństwo cieplne zjawisk. Złożona wymiana ciepła.

13. Ustalona i nieustalona wymiana ciepła. Podstawowy opis matematyczny i
warunki brzegowe. Podobieństwo cieplne zjawisk. Złożona wymiana ciepła - c.d.

14. Ogólna charakterystyka wnikania ciepła; złożony współczynnik wnikania
ciepła. Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej w przestrzeni nieograniczonej.
Wnikanie ciepła przy konwekcji wymuszonej dla płynów przepływających w
przewodach. Wymienniki ciepła.

15. Ogólna charakterystyka wnikania ciepła; złożony współczynnik wnikania
ciepła. Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej w przestrzeni nieograniczonej.
Wnikanie ciepła przy konwekcji wymuszonej dla płynów przepływających w
przewodach. Wymienniki ciepła - c.d.

 

Wykład
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2.

1. Układ jednostek miar stosowany w termodynamice; obliczanie podstawowych
wielkości i parametrów czynnika termodynamicznego; zasady korzystania z tablic
termodynamicznych (zajęcia 1).

2. Równanie Clapeyrona; zastosowanie praw Boyle`a - Mariotte`a, Guy -
Lussaca, Charlesa oraz Avogadro do rozwiązywania zadań (zajęcia 2).

3. Obliczanie przemian gazowych (zajęcia 3).

4. Równanie van der Waalsa; obliczanie gazów rzeczywistych (zajęcia 4).

5. Mieszaniny gazowe (zajęcia 5).

6. Bilansowanie substancji i energii; wykorzystanie I zasady termodynamik w
problemach rachunkowych (zajęcia 6).

7. Wykorzystanie praktyczne II zasady termodynamiki; obliczanie obiegów
termodynamicznych prawo- i lewobieżnych (zajęcia 7‑8).

8. Obliczanie parametrów pary wodnej (nasyconej i przegrzanej) oraz jej przemian
charakterystycznych przy wykorzystaniu tablic pary wodnej i wykresów: p-v, T-s
oraz i-s (zajęcia 9).

9. Obliczanie podstawowych parametrów oraz procesów: mieszania, nawilżania,
ogrzewania, chłodzenia i osuszania powietrza wilgotnego przy wykorzystaniu
tablic pary wodnej i wykresu Molliera (i-x) (zajęcia 10‑11).

10. Podstawowe obliczenia stechiometryczne przy spalaniu; zapotrzebowanie na
powietrze; ilość spalin (zajęcia 12).

11. Podstawy wymiany ciepła, obliczenia ustalonej i nieustalonej wymiany ciepła
dla jedno- i wielowarstwowych powierzchni płaskich i ścianek walcowych; złożona
wymiana (zajęcia 13‑14).

12. Obliczanie wymienników ciepła, bilans energii, różnica temperatur,
powierzchnia wymiany ciepła. Zaliczenie ćwiczeń (zajęcia 15).

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Aktywność na zajęciach, Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
matematyka, fizyka, mechanika płynów
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Literatura
Obowiązkowa

Szargut J.: Termodynamika. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.1.
Szargut J. i in.: Zadania z termodynamiki technicznej. Wyd. PŚl., Gliwice 2001.2.
Kaleta A.: Zbiór zadań z techniki cieplnej. Wyd. SGGW, Warszawa 1993.3.
Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna. WNT, Warszawa 1999.4.
Szlachta J. (red.): Niekonwencjonalne źródła energii. Wyd. AR, Wrocław 1999.5.

Dodatkowa

Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa 1986.1.
Kaleta A., Wojdalski J.: Technika i gospodarka cieplna w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Przykłady i zadania. Wyd.2.
SGGW, Warszawa 2000.
Pabis J.: Podstawy techniki cieplnej w rolnictwie, PWRiL, Warszawa 1987.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P6S_KO02

Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie inżynierii środowiska,
w tym racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska i ich ochrony; jest także gotów do myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy oraz do współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego w tym do informowania społeczeństwa o róznych aspektach działań związanych z inżynierią
środowiska

IS_P6S_UW01
Absolwent potrafi wyznaczyć parametry fizyczne ciał stałych i cieczy oraz parametry ruchu, potrafi opisać
problem z zakresu przemian i obiegów termodynamicznych, potrafi rozwiązywać analitycznie proste układy
elektryczne

IS_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, fizyki ciała stałego, termodynamiki i
elektrotechniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących
w urządzeniach i obiektach inżynierskich


