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Technologie produkcji zwierzęcej 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.I10C.2549.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Adam Luberański

Pozostali prowadzący Adam Luberański

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy w zakresie nowoczesnych technologi stosowanych
w produkcji zwierzęcej oraz podstaw obliczeń, budowy oraz działania i wykorzystania maszyn stosowanych
w produkcji zwierzęcej.
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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
zagadnienia z  nauk o zarządzaniu niezbędną
w różnych formach aktywności związanych
z produkcja rolniczą oraz zasady tworzenia i rozwoju
form indywidualnej przedsiębiorczości.

ZI_P6S_WG14,
ZI_P6S_WG15

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W2

zagadnienia z automatyzacji i robotyzacji procesów
produkcyjnych obejmującą strukturę i funkcje
zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, układy
mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne,
elektryczne i mieszane oraz ma wiedzę o trendach
rozwojowych z zakresu automatyzacji i robotyzacji
procesów produkcyjnych

ZI_P6S_WG13,
ZI_P6S_WG15

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

organizować i zarządzać personelem oraz
koordynowania prac zespołów pracowniczych
w zakresie produkcji rolniczej oraz sporządzić z tego
zakresu dobrze udokumentowane opracowanie
i prezentacje ustną.

ZI_P6S_UK13,
ZI_P6S_UW09

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

U2
projektować nowe i nadzorować istniejące procesy
i systemy produkcyjne i eksploatacyjne w zakresie
inżynierii produkcji rolniczej.

ZI_P6S_UK13,
ZI_P6S_UW09

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie
zarządzania i inżynierii produkcji rolniczej oraz
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu
doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie
studiów.

ZI_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

K2

Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki
społeczne wykonywanej działalności w zakresie
szeroko rozumianego produkcji rolniczej
z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko, a także
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

ZI_P6S_KK02 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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
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1.

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Znaczenie postępu technicznego w produkcji zwierzęcej. Cechy
charakterystyczne i pracochłonność produkcji zwierzęcej. Aktualny stan zaawansowania inżynierii w
produkcji zwierzęcej. Zasadnicze gałęzie w produkcji zwierzęcej.

2. Maszyny i urządzenia do zaopatrywania budynków inwentarskich w wodę. Rodzaje wód - źródła
wody. Rodzaje i schematy wodociągów. Studia projektowe - sieci wodociągowe. Zaopatrzenie w wodę
dla zwierząt hodowlanych. Instalacje wodociągowe i ich elementy składowe. Zbiorniki grawitacyjne i
ciśnieniowe - podstawy obliczeń i doboru typu i pojemności hydroforu. Podział, budowa, schematy
poideł mechanicznych dla poszczególnych rodzajów zwierząt.

3. Elementy zarządzania procesami w wytwórniach pasz.     Mechanizacja przeróbki pasz.
Wymagania zootechniczne odnośnie przeróbki pasz dla rodzajów i grup zwierząt. Technologie
przygotowania pasz. Typy i rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń do rozdrabniania i
przeróbki pasz treściwych, okopowych i przygotowania pasz objętościowych.

4. Maszyny i urządzenia do dozowania i mieszania pasz. Podział dozowników (objętościowe, masowe,
przepływowe). Podział i rozwiązania konstrukcyjne mieszarek. Schematy linii technologicznych.
Mechanizacja produkcji pasz granulowanych i pełnoporcjowych. Celowość granulowania pasz - wady i
zalety.

5. Teoria procesu granulowania. Kryteria oceny jakości granulatu.  Podział. Budowa granulatorów.
Urządzenia  pomocnicze. Schematy linii technologicznych do produkcji pasz granulowanych i
pełnoporcjowych. Kondycjonowanie mieszanek paszowych w procesie granulacji. Rola ciśnienia i
prędkości pary doprowadzanej do kondycjonera. Linie produkcyjne do ekspandowania i ekstruzji
pasz. Zalety paszy ekspandowanej.  Zalety podwójnej obróbki termicznej pasz.

6. Mechanizacja konserwacji pasz. Sposoby konserwacji  pasz. Mechanizacja produkcji kiszonek i
sianokiszonki. Rodzaje silosów - technologie zakiszania i przeróbki pasz objętościowych. Maszyny i
urządzenia do sporządzania kiszonek w silosach otwartych i zamkniętych. Urządzenia do napełniania
i opróżniania silosów wieżowych.

7. Standardy w utrzymaniu zwierząt. Mechanizacja zadawania pasz dla bydła. Systemy chowu -
rozwiązania linii technologicznych. Klasyfikacja - podział urządzeń do zadawania pasz. Kryteria
stosowania - wady / zalety stosowania środków mobilnych, stacjonarnych i mieszanych. Tendencje
rozwojowe urządzeń do zadawania pasz.

8. Mechanizacja zadawania pasz w pomieszczeniach dla trzody chlewnej. Rodzaje pasz kryteria
podziału- przydatność do mechanicznego zadawania. Linie technologiczne zadawania pasz
ciastowatych, półpłynnych i płynnych. Mechanizacja (możliwości automatyzacji ) zadawania pasz
suchych. Ocena przydatności - kryteria podziału dozowników dla pasz suchych.

9.  Mechanizacja pracy w pomieszczeniach dla drobiu. Systemy chowu - podział. Schematy linii
technologicznych i urządzenia do : zadawania pasz, usuwania pomiotu, zbierania jaj. Mechanizacja -
stosowane technologie a rodzaje budynków w aspekcie zapewnienia optymalnego mikroklimatu.

10. Mechanizacja usuwania odchodów z pomieszczeń inwentarskich. Wymagania odnośnie klimatu w
budynkach  dla poszczególnych rodzajów zwierząt. Systemy utrzymania zwierzą a rodzaje ( układ )
stanowisk w aspekcie usuwania odchodów. Wymagania techniczne odnośnie gromadzenia i
przechowywania odchodów  w aspekcie ochrony środowiska. Kryteria podziału urządzeń do usuwania
odchodów. Mechanizacja usuwania odchodów z pomieszczeń inwentarskich.

11. Metody zagospodarowania gnojowicy. Wykorzystanie rolnicze - możliwości stosowania - ocena
przydatności gnojowicy do wykorzystania rolniczego w aspekcie ochrony środowiska. Cel i sposoby
oczyszczania gnojowicy. Metody oczyszczania - oczyszczalnie do gnojowicy.

12. Dój mechaniczny krów a stan zdrowotny gruczołu mlekowego. Podstawowe wiadomości
dotyczące budowy gruczołu mlekowego, proces sekrecji i oddawania mleka. Fazy oddawania mleka -
druga faza oddawania mleka a wymagania odnośnie przygotowania krowy do doju. Rola stymulacji
przed udojowej oraz podczas doju. Wymagania odnośnie parametrów doju maszynowego.

13.  Urządzenia do doju maszynowego - dojarki mechaniczne. Kryteria podziału - podział, budowa,
zasada działania  poszczególnych zespołów i elementów dojarek. Rodzaje pulsatorów-
charakterystyki- przydatność.  Aparat udojowy jako podstawowa jednostka udojowa.

14.  Hale udojowe - podział, budowa, działanie i organizacja pracy. Dodatkowe wyposażenie dojarń :
urządzenia do pomiaru ilości i jakości mleka. Możliwości mechanizacji i automatyzacji doju krów.
Roboty udojowe. Kryteria doboru typu i wielkości dojarni. Analiza ekonomiczna - ocena porównawcza
doju krów w dojarni i w oborze.

15. Urządzenia do oczyszczania i  chłodzenia mleka. Wymagania odnośnie wstępnego czyszczenia i
schładzania mleka. Filtry do mleka. Podział i rozwiązania konstrukcyjne oziębiaczy i schładzarek do
mleka. Obliczenia wymiany ciepła i wydajności urządzeń chłodniczych.

Wykład
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2.

Ćwiczenia realizowane w wymiarze: 7 x 2 h., 1 x 1h

1. Podstawowe zagadnienia z hydromechaniki. Równanie ciągłości strugi twierdzenie Bernoulliego.
 Rozwiązywanie zadań.

2.   Urządzenia do zaopatrywania budynków inwentarskich w wodę. Metody obliczeń
zapotrzebowania w wodę obiektu inwentarskiego oraz instalacji wodociągowej. Obliczanie hydrofora.
Pompy do wody. Współpraca pomp różnie skonfigurowanych.

3.  Mechanizacja zbioru zielonek na zakiszanie. Nowoczesne technologie zakiszania zielonek. Dobór
pojemości i wymiarów silosów.

4. Standardy dla gospodarstw rolnych. Uwarunkowania zapewniające dostosowanie jakości i ilości
produkcji zwierzęcej w Polsce i UE.

5.  Budowa i działanie podstawowych elementów dojarki mechanicznej. Układ wytwarzania i
stabilizacji podciśnienia, układ mleczny oraz działanie aparatu udojowego.

6.  Obsługa urządzeń udojowych. Diagnostyka dojarek mechanicznych.

7.  Schładzanie mleka surowego. Odzysk ciepła odpadowego w produkcji zwierzęcej.

8.  Przegląd wyposażenia technicznego wybranych budynków inwentarskich dla podstawowych grup
zwierząt -krowy mleczne, trzoda, drób.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 40%

Wymagania wstępne
Wymagana jest wiedza z podstaw produkcji zwierzęcej, mechaniki i wytrzymałości materiałów 

Literatura
Obowiązkowa

Szlachta J. 2013. Inżynieria w produkcji zwierzęcej. Skrypt UP we Wrocławiu.1.

Dodatkowa

Kowalik L., Lebiedowicz W., Siarkowski Zb., Wrotkowski K. 1999. Mechanizacja produkcji Zwierzęcej. Lublin.1.
K. Koprysz, H. Roszkowski, K. Zdun, 1994. Wydawnictwa SGGW. Warszawa.2.
Czasopisma branży rolniczej – Agrotechnika, Farmer, Bydło, Mleczarstwo.3.
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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_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcjiw rozwiązywaniu
problemów zawodowych

ZI_P6S_UK13
Absolwent potrafi precyzyjnie się porozumiewać z różnymi podmiotami, szczególnie w formie graficznej z
zastosowaniem komputerowego wspomagania, oraz umie czytać rysunki i schematów maszyn, urządzeń i
układów technicznych, tworzyć opisy ich budowy i działania, a także dobierać procesy produkcyjnych oraz
opracowywać dokumentację związaną z przepływem produkcji w tym produkcji rolniczej

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_WG13
Absolwent zna i rozumie procesy produkcyjne, obejmujące projektowanie organizacji i formy przepływu
produkcji, projektowanie i optymalizację przebiegu procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz trendy
rozwojowe z zakresu inżynierii produkcji w tym produkcji rolniczej

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

ZI_P6S_WG15 Absolwent zna i rozumie uwarunkowania procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz
infrastruktury gospodarstwa wiejskiego oraz przewiduje ich skutki dla środowiska naturalnego


