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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Heat transfer and heat exchangers (WM), PG_00042085

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Rafał Andrzejczyk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 65.0 100

Cel przedmiotu Wykład Przedstawienie głównych mechanizmów i praw dotyczących przenoszenia ciepła. Metody
rozwiązywania zagadnień występujących w technice w zakresie przewodzenia, przejmowania ciepła i
radiacyjnej wymiany ciepła. Metody intensyfikacji wymiany ciepła. Wrzenie i kondensacja. Podstawy
projektowania wymienników ciepła. W ramach projektu studenci przeprowadza analizę obliczeniową dla 
prostego przypadku wymiennika ciepła, wybraną metoda .

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury oraz innych 
źródeł, uporządkować, 
interpretować je oraz wyciągać i 
formułować wnioski; ma 
umiejętność samokształcenia się, 
wyniki wykonanych zadań 
inżynierskich, posługuje się 
językiem angielskim na poziomie 
B2, potrafi projektować  proste 
układy energetyczne oraz ich 
systemy.

Student potrafi korzystać z
literatury przedmiotu oraz innych
źródeł litera turowych, w
szczególności z e-źródeł
dostępnych przez bibliotekę PG

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W06] Zna: klasyczne i 
rozwojowe technologie 
energetyczne, zasady doboru i 
eksploatacji urządzeń i instalacji 
cieplno-energetycznych, 
podstawowe zasady 
funkcjonowania systemów 
energetycznych, podstawowe 
zagadnienia dot. niezawodności 
urządzeń energetycznych oraz 
diagnostyki, skutki środowiskowe 
stosowanych technologii 
energetycznych, sposoby 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

Student potrafi dokonać prostej 
analizy obliczeniowej orz 
sformowania aspektów 
technologicznych dla typowych 
konstrukcji wymienników ciepła. 
Student potrafi przeanalizować 
wpływ określonej konstrukcji 
wymiennika ciepła na efektywność 
energetyczna instalacji i jej wpływ 
na środowisko. Jest w stanie 
przeanalizować i dobrać 
odpowiednia technologię odzysku 
i akumulacji ciepła dl instalacji 
odnawialnych źródeł energii.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U05] potrafi sformułować i 
rozwiązać proste bilanse energii w 
urządzeniach i układach 
energetycznych oraz wykonać 
audyt energetyczny prostego 
obiektu budowlanego,  potrafi 
wykonać wstępną analizę 
opłacalności planowanej 
inwestycji energetycznej

Student potrafi dokonać bilansu 
energetycznego prostych 
konstrukcji wymienników ciepła 
stanowiących element instalacji 
energetycznych oraz instalacji 
HVAC dla budynków. Potrafi 
przeprowadzić prosta analizę  
koszt-efekt oraz analizę cyklu 
życia inwestycji.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu Przedstawienie  mechanizmów i praw dotyczących przenoszenia ciepła. Metody rozwiązywania
zagadnień występujących w technice w zakresie przewodzenia, przejmowania ciepła i radiacyjnej wymiany 
ciepła.
Metody intensyfikacji wymiany ciepła. Wrzenie i kondensacja. Podstawy projektowania wymienników ciepła.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

matematyka I, II, III, fizyka, mechanika płynów

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zalicznei pisemne 60.0% 60.0%
Prezentacja 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur
1.Mikielewicz J., Grochal B., Gumkowski S., Polesek-Karczewska S., 
Mikielewicz D., Wymiana ciepła,
Wydawnictwo IMP PAN, 1996

2.F. Incropera, D. deWitt, Fundamentals of heat and mass transfer, 5th 
edition,
CRC Press, 2007.

3.B. Sundén, Lund University, Sweden; C.A. Brebbia, Wessex, Heat 
Transfer XIII Simulation and Experiments in Heat and Mass Transfer, 
Wessex Institute of Technology, UK 2014

4. Frank P. Incropera, Introduction to Heat Transfer, (5th edition), 2006

5.R. C. Sachdeva, Fundamentals of Engineering Heat and Mass 
Transfer (SI Units) 4th Edition, New Age International 2012

Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagań
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyjaśnij pojęcie mechanizmu przewodzenia ciepła?

 

W jaki sposób próżnia utrzymywana pomiędzy przegrodami wpływa na mechanizm  przewodzenia ciepła?

W jaki sposób próżnia utrzymywana pomiędzy przegrodami wpływa na mechanizm konwekcji?

Wyjaśnij pojęcie radiacyjnej wymiany ciepła?

Wyjaśnij pijecie konwekcji?

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


