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Nazwa przedmiotu INŻYNIERIA CHEMICZNA

Kod przedmiotu C:30327TCHO1

Jednostka Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kierunek Technologia chemiczna

Obszary 
kształcenia

Nauki techniczne

Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 3

Typ przedmiotu Obowiąkowy Semestr studiów 5

Poziom studiów I stopnia - inżynierskie ECTS 9.0

Liczba punktów 
ECTS

Aktywność studenta gk pw

Udział w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów 120

Udział w konsultacjach 2

Praca własna studenta 103

Suma 122 103

Łączna liczba godzin pracy studenta 225

Liczba punktów ECTS 9.0

Wykładowcy dr inż. Iwona Hołowacz (Osoba opowiedzialna za przedmiot)

Prowadzący:

dr inż. Iwona Hołowacz

Dorota Wojewódka

Patrycja Makoś

Maksymilian Plata-Gryl

dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi operacji dynamicznych (przepływy płynów,
 mieszanie, filtracja, opadanie cząstek w płynach), wymiany ciepła oraz wymiany masy. Przedstawienie 
studentom możliwości zastosowania równań matematycznych w opisie operacji jednostkowych stosowanych 
w inżynierii chemicznej. Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeniowych w zakresie omawianych 
operacji jednostkowych.
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Efekty kształcenia Odniesienie do efektów 
kierunkowych

Efekt kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu

[K_K04] ma świadomość 
odpowiedzialności za pracę własną 
oraz gotowość podporządkowania 
się zasadom pracy w zespole i 
ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólne realizowane zadania

Student angażuje się w prace 
zespołu podczas wykonywania 
projektu, proponuje i wybiera 
sposób terminowej realizacji 
projektów i opracowania 
dokumentacji

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K_K02] rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działania inżyniera 
chemika, w tym wpływ na 
środowisko, ma świadomość 
odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje

Student potrafi wskazać 
alternatywne rozwiązania 
wybranego problemu 
technologicznego, zaproponować 
właściwy proces pozwalający 
osiągnąć zaplanowany efekt

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności 
analizy informacji

[K_U14] umie wykorzystać 
wiadomości z przepływu płynów w 
instalacjach przemysłowych. 
Rozpoznaje i określa problemy 
związane z wymianą ciepła i masy 
w procesach mechanicznych, 
cieplnych i dyfuzyjnych w 
przemyśle chemicznym; umie 
wykorzystać znajomość 
wykonywania podstawowych 
obliczeń projektowych wybranych 
procesów jednostkowych

Student opisuje operacje 
dynamiczne (przepływ płynów, 
przepływ układów wielofazowych, 
przepływ płynów 
nienewtonowskich, mieszanie, 
filtracja, odwirowanie) i 
wyprowadza równania projektowe 
dotyczące operacji dynamicznych. 
Student opisuje operacje cieplne i 
oblicza współczynniki wymiany 
ciepła oraz strumienie ciepła. 
Student opisuje operacje 
dyfuzyjne i wyprowadza równania 
projektowe dotyczące operacji 
dyfuzyjnych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach różnych modułów

[K_K03] ma świadomość ważności 
zachowania w sposób 
profesjonalny, przestrzegania 
zasad etyki zawodowej i 
poszanowania różnorodności 
poglądów i kultur.

Student rozpoznaje hierarchię 
wartości oraz obiektywny, 
podlegający racjonalnemu 
uzasadnieniu charakter wartości 
etycznych. Wykazuje 
odpowiedzialność za swoje 
działania wobec społeczeństwa, 
użytkownika, środowiska 
zawodowego i wobec samego 
siebie.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązania problemów 
związanych z zawodem

[K_W10] ma wiadomości z 
inżynierii chemicznej w zakresie 
przepływu płynów i ich 
właściwości, przepływu płynów 
rzeczywistych, modeli 
reologicznych płynów, fluidyzacji, 
ma wiedzę w zakresie przepływu 
dwufazowego gaz – ciecz, filtracji, 
mieszania, wymiany ciepła, 
przewodzenia ciepła, wnikania 
ciepła podczas konwekcji 
wymuszonej i swobodnej oraz 
podczas wrzenia i kondensacji; 
zna podstawowe prawa dyfuzji i 
wymiany masy; ma wiedzę 
dotyczącą destylacji, destylacji 
różniczkowej i równowagowej, 
ekstrakcji i suszenia porowatych 
ciał stałych

Student rozumie i wyjaśnia 
podstawowe pojęcia związane z 
przepływami jedno i 
dwufazowymi, procesami 
wymiany ciepła oraz z procesami 
wymiany masy stosowanymi w 
inżynierii chemicznej

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach różnych modułów

Sposób realizacji na uczelni

Wymagania 
wstępne i 
dodatkowe

Właściwości cieczy i gazów. Podstawowe wiadomości z chemii fizycznej. Rachunek różniczkowy i całkowy. 
Znajomość zasad budowy i działania typowych aparatów i maszyn stosowanych w przemysłach chemicznym 
i pokrewnych.

Zalecane 
komponenty 
przedmiotu
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Treść przedmiotu
Przepływ płynów. Własności płynów. Ciągłość strumienia. Równanie Bernoulliego. Przepływ płynów 
rzeczywistych.  Przepływ laminarny i burzliwy. Rozkład prędkości przepływu. Pomiar prędkości przepływu. 
Opory przepływu przez przewody i przez warstwę wypełnienia. Fluidyzacja. Prędkość krytyczna fluidyzacji. 
Przepływ dwufazowy gaz - ciecz. Filtracja. Opadanie cząstek ciał stałych w płynach. Mieszanie. Moc i 
efektywność mieszania. Wymiana ciepła. Przewodzenie ciepła. Wnikanie ciepła podczas konwekcji 
wymuszonej i swobodnej. Wnikanie ciepła podczas wrzenia i kondensacji. Promieniowanie. Przenikanie 
ciepła. Wymienniki ciepła. Zatężanie roztworów w aparatach wyparnych. Wymiana masy. Podstawowe 
prawa dyfuzji. Współczynniki wnikania i przenikania masy. Absorpcja. Liczba półek teoretycznych. 
Wysokość warstwy wypełnienia kolumny. Absorpcja z recyrkulacją części rozpuszczalnika. Destylacja. 
Destylacja różniczkowa i równowagowa. Kondensacja. Kondensacja współprądowa i przeciwprądowa. 
Rektyfikacja. Metody: McCabe i Thiele’a oraz Savarita - Ponchona. Liczba półek teoretycznych. Sprawność 
półki. Kolumny wypełnione. Wysokość warstwy wypełnienia. Deflegmator kolumny. Rektyfikacja okresowa 
przy stałym składzie destylatu i przy stałym powrocie. Ekstrakcja. Ekstrakcja jednostopniowa. 
Współprądowa ekstrakcja wielostopniowa. Wielostopniowa ekstrakcja przeciwprądowa. Ekstrakcja przy 
wzajemnej nierozpuszczalności rozpuszczalników. Suszenie porowatych ciał stałych. Parametry powietrza 
suszącego. Równowaga i kinetyka suszenia.

Zalecana lista 
lektur

Literatura podstawowa

M. Serwiński: Zasady inżynierii chemicznej. WNT 1982.

J. Ciborowski: Podstawy inżynierii chemicznej. WNT 1965.

A. Selecki, L. Gradoń: Podstawowe procesy przemysłu chemicznego. WNT 1985.

P. Lewicki: Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT 2005

R. Zarzycki: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska. WNT 2010

D. Konopacka-Łyskawa (red.): Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej, Wydawnictwo PG 2012 

I. Hołowacz (red.): Przykłady i zadania z podstaw inżynierii chemicznej i procesowej, Wydawnictwo PG 
2017

Literatura uzupełniająca

Z. Orzechowski, J. Prywer, R. Zarzycki: Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska. WNT 2009.

Z. Orzechowski: Przepływy dwufazowe. PWN 1990.

R. Koch, A. Noworyta: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT 1992.

T. Hobler: Ruch ciepła i wymienniki. WNT 1986.

Z. Ziołkowski: Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym, WNT 1980.

C. Strumiłło: Podstawy teorii i techniki suszenia, WNT 1983.

 

R. Zarzycki: Zadania rachunkowe w inżynierii chemicznej, PWN 1980.

K. Pawłow i in.: Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT 1981



Data wydruku: 05.10.2017 07:11 Strona 4 z 4

Formy zajęć i 
metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 45.0 45.0 0.0

Suma godzin dydaktycznych w semestrze, 
objętych planem studiów

120

W tym kształcenie na odległość: 0.0

Metody i kryteria 
oceniania

Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy Procent oceny 
końcowej

Wykład: egzamin pisemny 60.0 50.0

Laboratorium 100.0 25.0

Projekt 60.0 25.0

Przykładowe zagadnienia / Przykładowe zadania / Realizowane zadania

Język wykładowy polski

Praktyki zawodowe Nie dotyczy


