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Szczegółowy program, kwalifikacje i umiejętności studentów, 
"społeczne" znaczenie oraz wymagania do zaliczenia przedmiotu 

 

 Przedmiot Techniki Rozdzielania  (TR) jest kontynuacją Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 
zakresie podstaw teoretycznych, zasad metodycznych oraz wybranych zastosowań w szeroko 
rozumianej technologii chemicznej, ważniejszych nowoczesnych technik, metodyk i metod 
rozdzielania. Przede wszystkim zostaną uwzględnione te techniki i metody rozdzielania, które w 
wyniku nadmiernej redukcji liczby godzin zajęć z przedmiotu Inżynieria Chemiczna Procesowa, „nie 
zmieściły się” w programie tego przedmiotu w I-szym etapie studiów wg Systemu Bolońskiego. 
Dodatkowo, w ramach indywidualnego studium oraz wykonania odpowiednich ćwiczeń 
laboratoryjnych, przedmiot ma na celu przypomnienie zasad stosowania najważniejszych 
„klasycznych” technik rozdzielania, poznanych podczas I-szego etapu studiów jedynie w warunkach 
„modelowych”.  W ramach "kursu" tego przedmiotu, studenci powinni poznać i zrozumieć, 
podstawy teoretyczne, zasady i warunki optymalnego stosowania, projektowania (doboru) 
optymalnych warunków, a także, zasady powiększania (przenoszenia) skali operacji i procesów 
rozdzielania w szeroko rozumianej „praktyce technologicznej”. Powyższe obejmuje „klasyczne” 
oraz inne, najważniejszych techniki, metodyki i metody rozdzielania realizowane w sposób 
nowoczesny, w zastosowaniach : 
- przygotowania wsadów do procesów technologicznych, albo próbek do badań, w tym, „do 
analizy”, 
- oczyszczania produktów procesów technologicznych na drodze separacji strumieni lub produktów 
ubocznych, 
- otrzymywania (wydzielania) czystych składników / grup składników / określonych frakcji 
mieszanin w skali procesowej, 
- wydzielania w postaci czystej określonych składników / grup składników z mieszanin pochodzenia 
naturalnego, lub z produktów syntezy, w tym także, w procesach rafinacji, albo rozkładu 
termicznego i procesach innego typu, 
-  otrzymywania czystych składników / grup składników mieszanin do badań, w tym, otrzymywania 
różnego rodzaju tzw. "wzorców" analitycznych, 
- optymalnego stosowania rozdzielania w analityce chemicznej, technicznej oraz w przemysłowej, 
kontroli jakości itp. operacjach / procesach. 
  Należy mieć świadomość, że przedmiot dotyczy operacji rozdzielania realizowanych w skali 
od mikro-laboratoryjnej (mikro-preparatywnej), poprzez laboratoryjną (semi-preparatywną, lub 
preparatywną), wielko-laboratoryjnej, ćwierć-technicznej, pół-technicznej, po skalę procesową 
(produkcyjną) - w skali produkcji nisko, jak wysoko tonażowej.  
 Oznacza to wspomnianą powyżej potrzebę opanowania (zrozumienia) przez studentów 
podstawowych zasad powiększania (przenoszenia) skali rozdzielania, co ma też ogólne, bardzo 
ważne znaczenie w inżynierii i technologii chemicznej. 
 „TECHNIKI ROZDZIELANIA” to przedmiot bardzo ważny dla każdego inżyniera chemika, 
zwłaszcza technologa i w dziedzinach pokrewnych, ale też bardzo obszerny obszar wiedzy i 
umiejętności. Nie jest możliwe dokładne i zrozumiałe zaprezentowanie całego zakresu przedmiotu w 
ramach jedno-semestralnego, jednogodzinnego (tygodniowo) wykładu. Również pięć (5) 3-
godzinnych ćwiczeń laboratoryjnych to zdecydowanie zbyt mało dla uzyskania przez studentów 
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umiejętności praktycznych w zakresie technik i technologii rozdzielania. Do tego, jest to wiedza 
„stosowana”, bazująca na dobrej znajomości określonych działów matematyki, fizyki, chemii fizycznej, 
chemii i technologii - ogólnej, nieorganicznej, organicznej oraz chemii analitycznej. Dla dokładnego i 
zrozumiałego wyłożenia oraz praktycznego opanowania najważniejszych treści przedmiotu, wskazane 
byłoby przypomnienie podstawowych praw i zasad w/w przedmiotów, mających ważne zastosowania 
w zakresie TR. Jednakże, niewystarczająca liczba godzin zajęć przeznaczona Technikom Rozdzielania, 
narzuca konieczność ograniczenia wykładu, a także laboratorium, do najważniejszych technik 
rozdzielania i kilku najważniejszych zastosowań. Nie ma też zupełnie czasu na powtarzanie i 
utrwalanie wiedzy poznanej przez studentów wcześniej (podczas I-szego etapu studiów wg systemu 

bolońskiego oraz w I-szym semestrze II-giego etapu).  
 W grafiku kierunku studiów "TCh II/II" jest: 1W(E)/1L, a powinno być: 2W(E)/2L, o co wielokrotnie 
apelowałem do kolejnych przewodniczących Podkomisji Programowej Kierunku Studiów Technologia 
Chemiczna - jednej z kilku "martwych" tego typu podkomisji Dziekana. Jest to tym bardziej ważne, gdy w I-
szym etapie studiów na kierunku Technologia Chemiczna, przedmiot Inżynieria Chemiczna i Procesowa jest 
realizowana tylko przez 1 semestr !  
 W celu ułatwienia Studentom zrozumienia i przyswojenia zagadnień przedmiotu - zgodnie z 
zasadami optymalnej i efektywnej realizacji "dydaktyki" na poziomie wyższym - przedmiot będzie 
realizowany w wymiarze dwugodzinnego wykładu, trwającego przez cały semestr oraz 
trzygodzinnego laboratorium (5 trzygodzinnych ćwiczeń laboratoryjnych). Laboratorium będzie miało 
miejsce w II-giej części semestru i będzie poprzedzone kilkoma wykładami - przypominającymi 
najważniejsze zasady Inżynierii Chemicznej i Procesowej, niezbędne dla zrozumienia problematyki 
"rozdzielania", a także, wprowadzeniem do bardziej złożonych, trudniejsze od innych, zagadnień, 
zwłaszcza - sorpcji i chromatografii, wykluczania sterycznego i jonowego, czy wymiany jonowej.  
 W związku ze zbyt małą liczby godzin zajęć w ramach kierunku studiów Technologia 
Chemiczna z przedmiotów Inżynieria Chemiczna Procesowa (IChPr) oraz Techniki Rozdzielania (TR), 
muszą z konieczności zostać pominięte, albo tylko mogą zostać "zasygnalizowane" w ramach wykładu 
i/lub laboratorium, ważne działy i informacje, takie, jak dotyczące suszenia materiałów, nawilżania 
powietrza, krystalizacji i rekrystalizacji, rozdrabniania, mielenia i separacji pod względem 
granulometrycznym, a także, ekstrakcji przeciwprądowej ciągłej, destylacji z parą wodną, 
membranowej, molekularnej, wirowania ciągłego, ultrawirowania i wielu innych operacji 
jednostkowych inżynierii chemicznej procesowej, w tym, będących bezpośrednio operacjami 
jednostkowymi rozdzielania .  
 Powyższe dotyczy realizacji przedmiotu TR, jako dwugodzinnego tygodniowo wykładu i jednogodzinnego 
tygodniowo laboratorium (5 3-godzinnych ćwiczeń laboratoryjnych). Gdyby wykład został ograniczony do 

przypisanych 15-tu godzin lekcyjnych, cały materiał mógłby tylko zostać "zasygnalizowany".  
 Mimo decyzji prowadzącego przedmiot o realizacji wykładu na zasadzie dwugodzinnej 
przez cały semestr, a więc w wymiarze 2W(E)-30h/1L-5x3h, oczekiwane jest ze strony PT Studentów 
samodzielne studium przypominające materiał Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz 
uzupełniające, w zakresie dobrego zrozumienia "materiału" wyłożonego w ramach Technik 
Rozdzielania. W przypadku trudności ze zrozumieniem określonej problematyki - wykładu / 
samodzielnego studium / zakresu laboratorium - zalecam aktywny udział w „konsultacjach” (w 

okresie trwania semestru, a nie dopiero przed egzaminem poprawkowym!).  
 W praktyce, indywidualne studium przedmiotu przez studentów jest niezbędne, tak dla 
uzyskania zaliczenia laboratorium, jak i szczególnie, dla uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu !!! 
Zrozumienie i opanowanie przez studentów problematyki przedmiotu wymaga przede wszystkim 
samodzielnego studium "materiałów pomocniczych" do przedmiotu TR w Internecie - 

http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/index.php/pl/mat/tch/tr22 , 

jak i dla uzupełnienia - podanych dalej pozycji literatury, a także zalecane jest korzystanie z 
"konsultacji".  
 Należy też dodać, że liczba 2pkt ECTS, przypisana przedmiotowi TR - bez konsultacji z 
prowadzącym - jest wyraźnie "zaniżona". 
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 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia laboratorium. 
Warunkiem dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego jest uzyskanie "minimum" z 
poszczególnych kilkuminutowych pisemnych "wejściówek" - po wstępnym ich sprawdzeniu,  przy 
czym, nie stanowi to zaliczenia "wejściówki", która zostaje oceniona po dokładnym sprawdzeniu.  

 Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywna ocena ze wszystkich "wejściówek" do 
wszystkich ćwiczeń oraz przyjęcie i pozytywna ocena wszystkich sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych. Ocena końcowa z laboratorium stanowi średnią z "wejściówek" - z "wagą" 75% oraz 
ze sprawozdań - z "wagą" 25%. 

 Ocena pozytywna z egzaminu ma miejsce pod warunkiem udzielenia co najmniej 60,0 % 
poprawnych odpowiedzi z pisemnej pracy egzaminacyjnej, lub pozytywnej oceny egzaminu ustnego, 

jednak, pod warunkiem braku "błędów podstawowych", świadczących o nieznajomości / 
niezrozumieniu podstawowych zasad przedmiotu.  

Np. nieznajomość definicji, czy wymiarów fizycznych podstawowych parametrów, takich, jak średnia 
liniowa prędkość płynu, strumień objętościowy, albo masowy, czy molowy, stężenie wagowe, molowe, 
objętościowe, ułamek molowy, WRPT (HETP), liczba półek teoretycznych (N), spadek ciśnienia, lepkość 
dynamiczna, porowatość całkowita, porowatość między-ziarnowa / wewnątrz-ziarnowa, powierzchnia właściwa 
sorbentu, objętość martwa, czy objętość wykluczania sorbentu,, liczba Reynoldsa dla przewodów / warstw 
porowatych i graniczne jej wartości, określające charakter ruchu płynu, rozdzielczości pików (R), współczynnika 
retencji (k), współczynnika selektywności (α), współczynnika dyfuzji (D), praw dyfuzji, czy prawa lepkości, 
nieznajomość definicji podstawowych liczb kryterialnych (Re, Nu, Sh, Pe), itp., lub stwierdzenia, stojące w 
oczywistej sprzeczności z podstawowymi prawami fizyki, fizykochemii, inżynierii chemicznej, czy chemii, to 
"błędy podstawowe".  

Zaistnienie "błędu podstawowego" w pracy pisemnej, albo podczas egzaminu 
ustnego, jest okolicznością dyskwalifikującą, uniemożliwiającą uzyskanie zaliczenia, tak 
"wejściówki" do laboratorium, jak pisemnej pracy egzaminacyjnej. Dla takich prac nie będzie też 
obliczana "punktacja", a ocena będzie zawsze - "2”, albo „2!".  

Zwracam uwagę studentom, którzy otrzymali ocenę "2!", że posiadają poważne 
"braki' w wiedzy podstawowej oraz w zrozumieniu "podstaw". Powinni oni, przed 
ubieganiem się o ponowne zaliczenie przedmiotu (a także, przed egzaminem dyplomowym), 

uzupełnić znajomość i zrozumienie najważniejszych podstaw fizyki, chemii fizycznej oraz 
inżynierii chemicznej procesowej, w tym zakresie, w którym posiadają szczególnie rażące 
braki wiedzy i zrozumienia odpowiedniej problematyki !!!     

Studenci powtarzający przedmiot, powtarzają go w całości, zarówno – wykład, jak i 
laboratorium.  

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Techniki Rozdzielania stanowią uzupełnienie 
oraz rozszerzenie dla przedmiotu Inżynieria Chemiczna i Procesowa, a przede wszystkim, przykłady 
stosowania w praktyce tych zasad do rozdzielania różnego rodzaju mieszanin, a także do badania ich 
składu, w kontroli technicznej składu, czystości, czy w kontroli jakości.  

Instrukcja do każdego ćwiczenia laboratoryjnego zawiera obszerne części 
wprowadzające, które wyjaśniają podstawy każdego modułu danego ćwiczenia laboratoryjnego i ich 
znajomość powinna wystarczyć do zaliczenia tak "wejściówki", jak i do przygotowania sprawozdania.  

Znajomość oraz zrozumienie treści "wprowadzeń", zamieszczonych w instrukcjach do 
ćwiczeń laboratoryjnych, jest wystarczająca do zaliczenia "wejściówek". Jest też niezbędna, jednak 
niewystarczająca, do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu. Przed przystąpieniem do serii 
opisanych poniżej ćwiczeń laboratoryjnych, a tym bardziej - przed przystąpieniem do egzaminu z 
przedmiotu Techniki Rozdzielania - Studenci powinni przypomnieć sobie podstawowe zasady 
poznane podczas studiowania Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  
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Informacje dodatkowe i wskazówki dla studentów 

 

1. Ważne by wiedzieć, ale przede wszystkim rozumieć na czym polegają poszczególne 
operacje rozdzielania oraz znać wykorzystywane w tym celu zasady fizyki, fizykochemii, 
inżynierii, czyli, rozumieć - „co się dzieje w środku”; 

2. Ważne by znać zakresy zastosowań poszczególnych operacji rozdzielania;  
3. Należy poznać znaczenie poszczególnych pojęć związanych z rozdzielaniem oraz jednostki 

fizyczne w których poszczególne wielkości mierzy się; 
4. Każdy wykres zależności powinien posiadać opis znaczenia osi współrzędnych oraz 

jednostki fizyczne dla poszczególnych osi; 
5. Każdy schemat ideowy instalacji / urządzenia powinien być tak narysowany, aby było 

oczywiste, że „to funkcjonuje”; Każdy moduł na schemacie / rysunku urządzenia powinien 
zostać nazwany (oprócz oczywistych przewodów rurowych, albo przewodów do 
przekazywania sygnału / informacji ); 

6. Uczenie się na pamięć większości „wzorów”, czyli zależności matematycznych, szczególnie, 
empirycznych i pół-empirycznych, nie ma sensu (!); Najczęściej wystarczy gdy wiadomo, od 
jakich wielkości (parametrów) i w jaki sposób zależy wielkość określana przez „wzór 
końcowy” (zależność liczbową); To dotyczy także praw fizyki, fizykochemii i hydrodynamiki, 
opisywanych zależnościami o skomplikowanym charakterze, trudnych do zapamiętania; 
Jednakże nie dotyczy to zależności "definicyjnych" oraz opisujących podstawowe prawa 
fizyki, fizykochemii, inżynierii chemicznej, szczególnie, dotyczących rozdzielania. Tego 
rodzaju podstawowe równania opisujące w/w prawa należy znać "na pamięć" oraz – 
oczywiście – znaczenie i wymiary fizyczne poszczególnych zastosowanych symboli !!!; 

7. W przypadku przyswajania zależności matematycznych, przede wszystkim należy poznać 
nazwy oraz „sens fizyczny” poszczególnych wielkości składowych, a także, zastanowić się co 
się stanie gdy poszczególne wielkości, stanowiące parametry określonych operacji 
jednostkowych / procesów wzrosną, bądź zmaleją.  

 

  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WYKŁADU i LABORATORIUM 
 

  Do zaliczenia "wejściówek" do laboratorium obowiązuje dobra znajomość i 
zrozumienie „wprowadzeń” do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych w odpowiednich 
"instrukcjach" w Internecie. Jest to minimum konieczne dla uzyskania zaliczenia laboratorium 
z Technik Rozdzielania - po przyjęciu i zaliczeniu sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
 Do egzaminu obowiązuje znajomość i zrozumienie zagadnień oraz problematyki 
wyróżnionej poniżej tekstem wytłuszczonym. Tekstem niewytłuszczonym zapisano poniżej 
też inne działy należące do technik, metodyk i metod rozdzielania, których znajomość nie jest 
obowiązkowa, jednak, jest wskazana.  
 Zalecane jest, więc, dodatkowe studium literatury wyszczególnionej poniżej, lub innej, 
tzn., nie ograniczanie się tylko do „minimum” ! 
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WYKŁAD – Techniki Rozdzielania – TCh – II -gi rok II - gi sem. II - etap   
 

ZAKRES TEMATYCZNY i PROBLEMATYKA PRZEDMIOTU 
  

-- Części poniższego tekstu, zapisane wytłuszczoną czcionką ("bold"), a szczególnie w sposób wytłuszczony i 
podkreślony, oznaczają, że zakres materiału w ten sposób wyróżniony, ma podstawowe znaczenie i ważne 
zastosowania, tzn., jego znajomość jest konieczna dla opanowania i zrozumienia problematyki przedmiotu;  
-- Części zapisane w sposób standardowy dotyczą materiału uzupełniającego, który dotyczy rozdzielania, ale ma 
mniejsze znaczenie dla szeroko rozumianej technologii chemicznej oraz - w znacznej części - nie "zmieści się", ani 
podczas wykładu, ani laboratorium 
   

1. Podstawowe pojęcia w zakresie technik (operacji), technologii (procesów) 
rozdzielania oraz zasady i prawa rządzące rozdzielaniem w zakresie: 
hydrodynamiki, dyfuzji, dyspersji, termodynamiki i kinetyki wnikania oraz 
przenikania masy  (w zdecydowanej większości - znane z kursu Inżynierii Chemicznej 
Procesowej oraz Technologii Procesów Membranowych, z I-szego etapu studiów wg 
Systemu Bolońskiego - przypomnienie oraz rozszerzenie dla operacji adsorpcji – 
desorpcji, chromatografii, wymiany jonowej, wykluczania jonowego itp.), z 

uwzględnieniem następujących wymienionych poniżej pojęć oraz warunków realizacji 

operacji:  
- Jednofazowy przepływ płynu - cieczy (L - Liquid)), gazu (G - Gas), płynu nadkrytycznego (SF 
- SuperFluid), pary /oparów (V - Vapour), zawiesiny (SM - Suspension Matter), ciała stałego 
(S - Solide), emulsji (E - Emulsion), aerozolu (A - Aerosol), mgły (F - Fog);  
- Przepływy dwu-fazowe, głównie: gaz(G) lub para(V) // ciecz (L) lub płyn nadkrytyczny 
(SF), ciecz1 (L1) lub płyn nadkrytyczny1 (SF1) // ciecz 2 (L2) - wzajemnie nierozpuszczalna z 
L1, ub SF1 , albo - ciało stałe(S) // ciecz(L), lub płyn nadkrytyczny (SF); 
- Przepływy wielofazowe: (G) gaz lub para (V) // ciecz (L) lub płyn nadkrytyczny (SF) // G 
gaz lub para (V),  a także - G(V) // S // G(V),  albo : L(SF) // S // L(SF); 
oraz umiejętność wyjaśnienia - w których najważniejszych technikach rozdzielania, które 
warunki mają miejsce (?); 
- Pojęcia i definicje gęstości, objętości właściwej, stężenia masowego (m/m), 
objętościowego (v/v), wagowo - objętościowego (m/v) molowego [M], ułamka masowego 
(wagowego) (x), molowego (X), objętościowego; Przeliczanie stężeń; 
- Pojęcie strumienia objętościowego i masowego (objętościowego i masowego natężenia 
przepływu ...); 
- Pojęcie chwilowej i średniej prędkości przepływu płynu w przewodach i warstwach 
porowatych;  
- Pojęcie porowatości: całkowitej, między-ziarnowej, wewnątrz-ziarnowej wypełnienia;  
- Profil przepływu cieczy w przewodach w warunkach przepływu laminarnego / 
burzliwego;  
- Pojęcie promienia hydraulicznego, średnicy zastępczej przewodów rurowych / ziaren 
wypełnienia kolumn / modułów wypełnień pakietowych; 

- Pojęcie oraz przykłady kolumn : półkowych / z wypełnieniem pakietowym / z 
wypełnieniem ziarnistym / "monolitycznych"; 

- Pojęcia: rozkład granulometryczny, charakterystyka rozkładów granulometrycznych; 
- Równanie Poiseuille’a, d’Arcy-Weisbacha, Carmana - zasady opisu i obliczania oporu 
przepływu płynu lepkiego (cieczy, gazu, oparów, płynu nadkrytycznego) przez przewody 
rurowe / warstwy porowate dla warunków przepływu laminarnego i burzliwego; Przez 
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przewody o różnym stopniu wypełnienia płynem kanału przepływu i o różnych kształtach w 

przekroju poprzecznym,  
- Pojęcie i sens fizyczny liczb kryterialnych, szczególnie: liczby Eulera i Reynoldsa dla 
przepływu przez rurociągi / warstwy porowate, a także: dyfuzyjnej liczby Pecleta (Pe)  i 
liczby Sherwooda (Sh) dla wnikania masy;  
- Pojęcie filtracji skrośnej / filtracji wzdłużnej („pseudo-filtracji”); Zakresy zastosowań w 
rozdzielaniu; 
- Filtracja okresowa / ciągła, 
-  Okresowe / ciągłe rozdzielanie membranowe z membranami stałymi z zastosowaniem : 
mikrofiltracji (MF), ultrafiltracji (UF), nanofiltracji (NF); Dializy (D) / odwróconej osmozy 
(RO);  
- Pojęcie dyfuzji molekularnej, I-sze i drugie prawo dyfuzji Fick’a,  
- Prawa podziału w warunkach układów: ciecz - ciecz (ciecz zdyspergowana, ciecz 
"immobilizowana") oraz ciecz - ciało stałe (na powierzchni porów porowatego ciała stałego); 
- Pojęcie dyfuzyjnego i konwekcyjnego ruchu masy, w tym, dyfuzyjny ruch masy w porach 
wewnątrz-ziarnowych  wypełnień kolumn / warstw porowatych - ziarnistych / 
"monolitycznych" ;    
- Pojęcie współprądu i przeciwprądu strumieni masy oraz schematy ideowe operacji 
wymiany masy dla: absorpcji, ekstrakcji, technik membranowych z membranami stałymi;   
- Bilansowanie masy i energii w operacjach jednostkowych ;  
- Pojęcia linii równowagi, linii operacyjnych w ciągłych i okresowych operacjach wymiany 
masy: absorpcji, rektyfikacji, ekstrakcji stopniowej ("równoległej"), współprądowej / 

przeciwprądowej - ciągłej; 

- Pojęcia współczynnika wnikania masy (k), wysokości jednostki wnikania masy (hJWM) (po 
stronie fazy gazowej (G), oparów (V) / ciekłej (L)) oraz współczynnika przenikania masy (K) / 
wysokości jednostki przenikania masy (HJPM);  

- Metodyka wyznaczania liczby jednostek wnikania (JWM) / przenikania (JPM) masy dla 

operacji rektyfikacji, absorpcji/desorpcji mieszanin dwuskładnikowych / wieloskładnikowych;  
- Pojęcia: wysokości równoważnej półce teoretycznej (HETP) - H wypełnienia ziarnistego 
lub monolitycznego kolumny / efektywnego współczynnika dyspersji (Deff) / liczby półek 
teoretycznych - N, warstwy wypełnienia / kolumny - w funkcji liniowej prędkości 
przepływu płynu / objętościowego natężenia przepływu / wielkości ziaren wypełnienia; 
Zasady doświadczalnego wyznaczania / szacunkowego obliczania - Deff , H, N - dla operacji 
adsorpcji, chromatografii, a także dla: absorpcji, rektyfikacji, ekstrakcji ciągłej;  

 
2. Operacje rozdzielania w układach wielofazowych - płyn/porowate ciało 

stałe, płyn1 / płyn2 (płyny wzajemnie nierozpuszczalne) oraz budowa i zasada 
działania urządzeń i aparatury separacyjnej, zastosowania operacji 
rozdzielania - nowe informacje i zasady ogólne w stosunku do zaprezentowanych 

podczas kursu Inżynierii Chemicznej Procesowej w I-szym etapie studiów wg Systemu 
Bolońskiego; Niekiedy powtórzenie, w celu lepszego zrozumienia i utrwalenia. 

 

- Techniki strąceniowe (precypitacji); Kompleksowania do postaci niepolarnej oraz ekstrakcji 

niektórych składników mieszaniny (z reguły cennych metali obecnych w śladowych 
zawartościach - np. "kanadyjska" technologia otrzymywania platynowców);  

- Zasady optymalizacji warunków koagulacji, strącania, rozdzielania żelu od zolu / osadu od 

cieczy dyspergującej; 
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- Opadanie niezakłócone i zakłócone cząstek, Prawo Stockes’a swobodnego opadania 
cząstek, Opadanie laminarne / przejściowe / burzliwe cząstek; 

-  Sedymentacja, dekantacja, fluidyzacja, elutriacja;  
- Rozdzielanie osadów / zawiesin od fazy ciekłej / aerozoli od fazy gazowej: Przykłady 
wykorzystania w/w operacji jednostkowych do rozdzielania cząstek (ziaren) 
nieporowatych / porowatych;   
- Rozdzielanie materiałów ziarnistych pod względem wielkości ziaren; Granulometria;  
- Okresowa i ciągła "klasyczna" filtracja zawiesin (filtracja "skrośna" / filtracja wzdłużna 
"pseudo-filtracja");  
- Budowa i zasada działania filtrów próżniowych / nadciśnieniowych; 
- Wzbogacanie (zatężanie) zawiesin / roztworów koloidalnych / roztworów właściwych 
technikami: filtracji, mikrofiltracji (MF), ultrafiltracji (UF), nanofiltracji (NF);  
- Wirowanie okresowe i ciągłe zawiesin / emulsji; Wirówki o działaniu okresowym / 
ciągłym; Budowa i działanie wirówki filtracyjnej / sedymentacyjnej / ciecz – ciecz;  

- Ultrawirowanie - okresowe i ciągłe; 

- Cyklon, hydrocyklon – zasada budowy, działania; zakresy zastosowań; 

- Pojęcie warstwy podwójnej; koagulacja, koalescencja, demulgowanie, demulgatory i zasady 

działania demulgatorów; Wypienianie – zasady fizykochemiczne operacji, zakresy 

zastosowań  

-  Flotacja jako operacja rozdzielania – zasada realizacji operacji i zakres zastosowania; 

- Równowagi ekstrakcyjne; Ekstrakcja ciecz-ciecz: okresowa / ciągła, równoległa 
(współprądowa) / przeciwprądowa;  

- Absorpcja do cieczy; Równowagi absorpcyjne; Wyznaczanie linii operacyjnych dla absorpcji 

przeciwprądowej; Określanie liczby półek teoretycznych / liczby jednostek przenikania masy 

dla absorpcji; 
-  Destylacja różniczkowa, równowagowa "rzutowa";  
- Rektyfikacja okresowa / ciągła; Destylacja z parą wodną; Destylacja membranowa; 

- Bilansowanie operacji ekstrakcji, absorpcji, destylacji, rektyfikacji; Schematy ideowe 
instalacji; Zasady zasilania kolumny rektyfikacyjnej wsadem w postaci cieczy wrzącej / pary 
nasyconej; Pojęcie stopnia orosienia, sens stosowania orosienia, wpływ wartości orosienia 
na skład destylatu i cieczy wyczerpanej; 
- Rodzaje adsorbentów: „naturalnych” / o związanej chemicznie powierzchni sorpcyjnej; 
- Ziarnista / monolityczna warstwa porowata / wypełnienie kolumny wykluczania 
sterycznego / sorpcyjnej - desorpcyjnej / jonowymiennej;  Pojęcie powierzchni 
adsorpcyjnej i sposoby jej wyznaczania; Prawa adsorpcji / desorpcji;  
- Profil przepływu i dyspersja masy w warstwie adsorbentu; Metody desorpcji adsorbatu i 
regeneracji powierzchni adsorpcyjnej;  Zakres i przykłady zastosowań adsorpcji; Pojęcie 

kondensacji kapilarnej;  

- Zasada realizacji adsorpcji - desorpcji w sposób wsadowy, „pseudo-ciągły” (z pracującymi 

naprzemiennie kolumnami adsorpcyjnymi - desorpcyjnymi / wykluczania sterycznego / 

jonowymiennymi); Zastosowania okresowej adsorpcji - desorpcji / ekstrakcji do fazy stałej 
(SPE) w różnej skali operacji; 
- Zasada symulacji ruchu złoża (SMB) w realizacji operacji adsorpcji - desorpcji 
- Chromatografia gazowa – zasady rozdzielania gazów / lotnych składników ciekłych 
mieszanin w układach gaz - ciało stałe / gaz - ciecz w skali analitycznej / preparatywnej i 
procesowej (P-GC); Przykłady zastosowań techniki GC oraz destylacji symulowanej 
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(SIMDIS); Detekcja i detektory w GC – budowa i zasada działania: TCD, FID, ECD, NPD, FPD, 

PFPD; 
-   Elucyjna chromatografia cieczowa (LC) – kolumnowa wysokosprawna/planarna (HPLC / 
TLC), pojęcia podstawowe dotyczące retencji, selektywności, sprawności, rozdzielczości; 
sorbenty, eluenty, zasady doboru sorbentu i eluentu do rozdzielania określonych 
substancji / grup substancji:  
-- w warunkach wykluczania sterycznego - chromatografia wykluczania (żelowa) (GPC/SEC) 
w warunkach liofilowych (lipofilowych) / hydrofilowych  
- mechanizm rozdzielania pod względem wielkości cząsteczek/cząstek (na zasadzie 
zróżnicowania dróg dyfuzji),  
- najważniejsze zastosowania chromatografii wykluczania sterycznego (żelowej) - do 
rozdzielania polimerów pod względem masy molekularnej / w badaniach rozkładu masy 
cząsteczkowej / w analityce technicznej i procesowej składników produktów / do 

wytwarzaniu "wąsko-dyspersyjnych" frakcji polimerów / do przygotowania próbki / wsadu 

do rozdzielania / do "odsalania białek";  
--  w układach faz odwróconych (RP),  
--  w układach faz normalnych (NP) - z eluentem niepolarnym i średnio-polarnym, 
--  w warunkach oddziaływań hydrofilowych (HILIC),  
-- w warunkach wykluczania jonowego (IExclC - Ione Exclusion Chromatography), 
--  w warunkach (NP-W) - podziału w normalnych układach faz, z dynamicznie 
wytwarzanym eluentem, 

-- oddziaływań hydrofobowych (HIC), 

--  w zastosowaniu do rozdzielań chiralnych - Chir-C; 

- detekcja i detektory w chromatografii cieczowej - spektrofotomeytryczne (UV-VIS), 
refraktometryczne (różnicowe)  (RID), rozproszenia światła - aerozolowe (LLSD),  
"wąsko-kątowe" rozproszenia światła, inne, zwłaszcza, "elektrochemiczne";  

- Wymieniacze jonów (żywice jonowymienne); Wymiana jonów; Zasada stosowania 
wymiany jonowej do oczyszczania wody - okresowe ("wsadowe" - "batch") / półciągłe 
("pseudo-ciągłe") użytkowanie kolumny/kolumn indywidualnie wykorzystywanych w 
sposób "wsadowy"; 
- Zasady i metodyki regeneracji aktywności sorpcyjnej kolumn adsorpcyjnych / 
jonowymiennych, w tym, użytkowanych w systemie "PSA" - Periodically Swing (Sorbent) 
Activation) / wykluczania sterycznego / innego typu kolumn z wypełnieniem / regeneracji 

aktywności katalitycznej wypełnień reaktorów ze stałym porowatym wypełnieniem; 
- Elucyjna chromatografia jonowymienna / jonowa (IEC / IC), realizowana w sposób 
elucyjny - układy aniono-wymienne (SAX/SB - Stronge Anionic Exchanger / Stronge Basic, 
AX - Anionic Exchanger,  B - Basic) i kationo-wymienne (SCX/SA - Stronge Cationic Exchanger 
/ Stronge Acidic, CX - Cation Exchanger,  A - Acidic / typu średnio mocnych wymieniaczy 

jonowych / typu słabych wymieniaczy jonowych / typu ZIC-HILIC (Zwitter-Ionic 
Chromatography); 
- detekcja konduktometryczna bez i z supresją jonów eluentu; kolumnowe (jonowymienne) i 

membranowe systemy supresji jonów eluentu;   
- Chromatografia par jonowych (IPC); 
- Elucyjna kolumnowa chromatografia preparatywna i procesowa (P-LC, P–GC, P-SFC), jako 
techniki rozdzielania złożonych mieszanin i oczyszczania produktów; Pojęcie 
produktywności (Pt) i wydajności (Rh) kolumny; Zasady doboru optymalnych warunków 
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rozdzielania; Pojęcie przeładowania kolumny (sorbentu), izoterm sorpcji - Langmuira / 
sigmoidalnych i związek granic przeładowania z charakterem izotermy sorpcji;  
- Kształt pików i przebiegu chromatogramów w zależności od stopnia przeładowania 
kolumny;  
- Zasady wykorzystania skali modelowej do określania optymalnych warunków, 
dozowania, rozdzielania i kolekcji frakcji;  
- Zasady przenoszenia skali rozdzielania do skali preparatywnej/procesowej;  
- Rozdzielanie elucyjne okresowe (wsadowe) / pół-ciągłe (pseudo-ciągłe) / ciągłe (SMB);  
- „Flush Chromatography”; 
- Pojęcie i właściwości cieczy nadkrytycznej;  
- Ekstrakcja do cieczy nadkrytycznej (SFE) - zasady sterowania ciśnieniem i temperaturą 
oraz składem płynu nadkrytycznego w celu frakcjonowania składników mieszanin z 
zastosowaniem techniki SFE w zależności od polarności ekstrahowanych składników;  

-  Chromatografia elucyjna z eluentem nadkrytycznym w skali preparatywnej / procesowej 
(P-SFC);   
-  Rozdzielanie w polu sił (FFF) – zasada działania systemów bez / z wirowaniem;  

- Przeciwprądowa „chromatografia kroplowa”(CCC), jako odmiana przeciwprądowej 

ekstrakcji wielostopniowej - elucyjnej; 

- Techniki membranowe z – membranami stałymi / ciekłymi – ciągłymi / zdyspergowanymi; 

- Jednostopniowa i wielostopniowa wymiana masy w technice membranowej; Pojęcia: 
nadawy, koncentratu, permeatu, stopnia recyrkulacji, „faulingu”, zakresu wykluczania 

membrany;  
- Sposoby przeciwdziałania faulingowi;  
- Bilans masy operacji membranowej wymiany masy;  
- Pojęcie stopnia wzbogacenia koncentratu / permeatu;  

- Rodzaje membran stałych;  

- Rodzaje i budowa membranowych wymienników masy - z membranami stałymi/ciekłymi; 
-  Suszenie, liofilizacja, odparowywanie próżniowe – jako techniki rozdzielania z jednoczesną 

wymianą ciepła i masy 

- Krystalizacja; Rekrystalizacja jako technika oczyszczania końcowego produktów 

rozdzielania; 

-  Elektroforeza żelowa i kapilarna – zasady migracji jonów / cząstek w polu elektrycznym, 

pojęcie warstwy podwójnej, prądu jonowego i elektoroosmotycznego; 

 - Elektrolityczne wydzielanie metali; 

- Elektroosmoza, Elektrodializa;  

- Elektrochromatografia;  

- Izotachoforeza; 

- Elektrofiltry – zasady i mechanizmy operacji rozdzielania, zasady doboru optymalnych 

warunków i najważniejszych parametrów operacyjnych, zakresy zastosowań. 

 

TCh – Techniki Rozdzielania - ćwiczenia laboratoryjne   
 

Zasady realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdania z ćwiczeń 
 Laboratorium obejmuje 5 ćwiczeń laboratoryjnych, trwających po trzy godziny 

(łącznie z "wejściówką", częścią wprowadzającą i pokazową), wykonywanych w 3-ech 

podgrupach grupy laboratoryjnej. Pierwsze 30 minut czasu trwania ćwiczenia jest 

przeznaczone na kolokwium wejściowe (na "wejściówkę"), jej wstępne sprawdzenia oraz na 
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przekazanie zadań podgrupom, przygotowanie organizacyjne do zaplanowania wykonania 

doświadczeń oraz ew. obliczeń przez podgrupy. Każda podgrupa wykonuje, na zasadzie 

"losowej" inny "moduł" określonego ćwiczenia przez cały czas trwania części doświadczalnej 

ćwiczenia. Otrzymuje nieco inne zadanie / inne warunki doświadczeń/badań, niż inne 

podgrupy wykonujące ten sam moduł określonego ćwiczenia. Studenci samodzielnie planują 

warunki oraz wykonują doświadczenia, stanowiące części A, B i C konkretnego ćwiczenia. 

Prowadzący pokazuje sposób poprawnego wykonywania czynności laboratoryjnych oraz 

doradza czy czynności / obliczenia są wykonywane poprawnie przez studentów (nie 

zastępuje wykonawców (!)). W przypadku gdy konieczna jest obsługa specjalistycznego 

oprogramowania – prowadzący wykonuje obsługę programu wg zaleceń podgrupy, gdy 

obsługa oprogramowania, albo sprzętu jest na tyle skomplikowana, że studenci nie mają 

czasu jej poznać przed ćwiczeniem.  

 Prowadzący ćwiczenie jest zobowiązany dopilnować, aby grupa i podgrupy w ten 

sposób zaplanowały i zorganizowały oraz wykonywały plan realizacji ćwiczenia, obliczenia i 

czynności laboratoryjne, aby te zostały zakończone na ok. 30 minut przed terminem 

zakończenia ćwiczenia. Następnie ma miejsce "pokazowa" część ćwiczenia, realizowana dla 

wszystkich podgrup jednocześnie. Sprawozdanie grupy powinno zawierać oprócz 

sprawozdań podgrup, łączne sprawozdanie całej grupy, zawierające, oprócz sprawozdania 

podsumowującego pracę badawczą poszczególnych podgrup - także opis części 

demonstracyjnej ćwiczenia.  
W przypadku, gdy podgrupa nie zdąży wykonać obliczeń i doświadczeń w czasie do 

30-tu minut przed terminem zakończenia ćwiczenia, powinna dokonać uzupełnień w czasie 

godzin konsultacji prowadzącego ćwiczenie, albo w innym umówionym terminie. 

Sprawozdania podgrup i sprawozdanie całej grupy powinno być oddane w całości, 

najpóźniej po dwóch tygodniach od terminu wykonania ćwiczenia. Każde sprawozdanie i 

każda jego część, powinno zawierać, oddzielnie: 
 

-- Sprawozdania poszczególnych podgrup 
 

- stronę tytułową z czytelnym wykazem nazwisk oraz "autoryzacją" w postaci 

własnoręcznych podpisów, przez wszystkich studentów – członków podgrupy / grupy, 

wykonującej ćwiczenie / przygotowującej sprawozdanie i krótko sformułowanym celem 

ćwiczenia; 

-  część "wprowadzenie", zawierającą podstawowe zasady i prawa rządzące realizacją celu 

określonego modułu ćwiczenia, zależności i informacje teoretyczne, 

- część "doświadczalną" - materiały, sprzęt oraz wyposażenie techniczne zastosowane w 

badaniach, w tym, schematy ideowe stanowisk / aparatów, parametry techniczne, 

producent, czystość odczynników i składników eluentu, skład eluentu, wsadu itp. informacje, 

zapewniające, by w przypadku ewentualnego zamiaru powtórzenia badań przez czytelnika 

sprawozdania było to możliwe bez dodatkowych pytań / wyjaśnień ze strony "wykonawców"  

-  zależności zastosowane w obliczeniach, znaczenie symboli oraz jednostki fizyczne, 

-  wyniki badań i obliczeń w postaci tabelarycznej, albo wykresów, z załączeniem oryginałów 

wydruków wykresów wykonanych podczas trwania ćwiczenia; 

-  wnioski wynikające z rezultatów wykonanych badań oraz ewentualne wnioski / propozycje, 

w jaki sposób należałoby uatrakcyjnić / uczynić bardziej przydatnym dany moduł ćwiczenia / 

określone ćwiczenie; 
 

-- Sprawozdanie całej grupy  
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– łączące wyniki poszczególnych podgrup i zawierające wnioski wynikające z zestawienia 

wyników poszczególnych podgrup oraz wnioski końcowe, a także relację z części pokazowej 

ćwiczenia.  

 
 Wyniki badań, wykonanych przez poszczególne podgrupy, powinny zostać 
„połączone” w sprawozdaniu całej grupy, posiadającym na stronie tytułowej autoryzację 
wszystkich uczestników badań i wykonawców „sprawozdania grupy”. Na podstawie 
wszystkich rezultatów otrzymanych przez wszystkie podgrupy należy wykonać dodatkowe 
tabele, wykresy i obliczenia oraz na tej podstawie sformułować wnioski końcowe, wynikające 
z badań całej grupy, jako zespołu. W sprawozdaniu całej grupy znajduje sie też opis części 
pokazowej ćwiczenia oraz wnioski, jakie stąd można sformułować. Poprawnie - w sposób 
logiczny - sformułowane wnioski są bardzo ważną częścią każdego sprawozdania, 
warunkująco zaliczenie.  
 
 Zaleca się "zespołową" realizację badań podczas wykonywania każdego ćwiczenia 
laboratoryjnego, jak i przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i 
formułowanie wniosków - jako pracę zespołową !!! Posiada to dodatkowe znaczenie dla 
Państwa, tzn., znaczenie opanowania pracy zespołowej, co w przyszłości w pracy 
zawodowej będzie bardzo ważne !  
 

Ćwiczenie (określony moduł 3-ój / 2-u „modułowego” ćwiczenia) wykonują wyłącznie 
studenci, którzy „wstępnie” zaliczyli „wejściówkę”.  Wymagania do wejściówek oraz zakres 
sprawozdania znajdują  się w instrukcjach do poszczególnych ćwiczeń. Dopuszczenie do wykonywania 
ćwiczenia nie oznacza pozytywnej oceny z „wejściówki”, a jedynie jest informacją, że student posiada 
minimum wiedzy uprawniającej do bezpiecznego i najprawdopodobniej -  poprawnego wykonania 
ćwiczenia.  

Każda losowo ustalona podgrupa grupy laboratoryjnej wykonuje jeden z modułów przez cały 
czas trwania ćwiczeni. Warunkiem wykonania ćwiczenia jest dokładne zapoznanie się przed datą 
ćwiczenia z treścią całej instrukcji, tak części wprowadzającej, jak  i części doświadczalnej !!!.  Na 
podstawie uzyskanych rezultatów podgrupa przygotowuje sprawozdanie, w którym wnioski dotyczą 
rezultatów badań w ramach określonego modułu ćwiczenie . Na podstawie sprawozdań 
poszczególnych podgrup, cała grupa laboratoryjna przygotowuje sprawozdanie „podsumowujące” 
dane ćwiczenie. Zarówno sprawozdania podgrup, jak i łączne sprawozdanie całej grupy powinny 
posiadać strony tytułowe zawierające: Nr i tytuł ćwiczenia / modułu ćwiczenia, listę wykonujących 
studentów (wyłącznie wykonawców) oraz własnoręczne podpisy wykonawców („autoryzacja”). 

  
Sprawozdanie powinno zostać oddane do oceny najpóźniej po dwóch tygodniach od daty 

wykonania ćwiczenia (nie dotyczy studentów „odrabiających” – tu po najpóźniej  
tygodniu od daty ćwiczenia. W sprawozdaniu powinny znajdować się oryginalne wyniki badań 
wykonanych podczas ćwiczenia (nie ksero-kopie), które należy opisać zgodnie z zasadami opisu 
wyników badań, w tym, chromatogramy – zgodnie z zasadami opisu chromatogramów. Proszę nie 
zapominać w przypadku wykresów – opisach osi współrzędnych łącznie z jednostkami fizycznymi (SI) , 
a także o mianowaniu danych fizykochemicznych i innych wielkości mianowanych !!! 
 

Ocena końcowa z ćwiczenia laboratoryjnego stanowi w 75%-tach średnią ocenę z 
„wejściówki” oraz w 25-ciu %-tach ocenę za sprawozdanie. Przy czym, warunkiem oceny pozytywnej 
jest pozytywna ocena z wejściówki. Ocena końcowa z przedmiotu –Techniki Rozdzielania -  ćwiczenia 
laboratoryjne, to średnia z wszystkich ćwiczeń, wystawiona jako ocena pozytywna pod warunkiem 
zaliczenia wszystkich ćwiczeń. 
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-- opis ćwiczeń laboratoryjnych -- 
 

Grupa laboratoryjna zostaje podzielona na 2-3 podgrupy oraz równocześnie wykonuje dwa lub trzy 
moduły ćwiczenia, zależnie od zalecenia prowadzącego; Każda podgrupa wykonuje jeden z modułów 
przez cały czas trwania zajęć; Zaleca się - w miarę istnienia wolnego czasu - zainteresowanie się przez 
studentów realizujących określony moduł ćwiczenia -  innymi modułami danego ćwiczenia, co 
następnie ułatwi zespołowe przygotowanie sprawozdania z całego ćwiczenia !  
 

Ćwiczenie nr 1, kod: GC-AD 
 

Operacje i techniki adsorpcji - desorpcji / absorpcji - desorpcji w układach gaz – ciało stałe 
/ gaz - ciecz  

A) Adsorpcja lotnych składników organicznych z gazu, na węglu aktywnym / krzemionce / 

tlenku glinu / porowatym polimerze ziarnistym, o znanym rozkładzie granulometrycznym, średniej 

wielkości ziaren, rozkładzie wielkości porów, powierzchni właściwej, określonych w formie 

charakterystyki sorbentu, albo wyznaczonych podczas ćwiczenia - desorpcja adsorbatu - 
regeneracja powierzchni sorpcyjnej (kolumny adsorpcyjno - desorpcyjnej). 
Wyznaczenie / obliczenie (po opisaniu przebiegów zmian stężenia w sposób standardowy - tak, jak 
chromatogramów): średniej liniowej prędkości przepływu fazy gazowej, stężenia absorbatu w gazie 
wlotowym oraz wylotowym, zależności stężenia wylotowego adsorbatu w funkcji czasu - "krzywej 
przebicia" wypełnienia kolumny i jej równania, pojemności sorpcyjnej / powierzchni właściwej 
wypełnienia kolumny, orientacyjnego przebiegu izotermy adsorpcji / desorpcji, sprawności kolumny 
(wysokości półki teoretycznej (H) oraz liczby półek teoretycznych (N)), przepuszczalności (K) i 
zredukowanej przepuszczalności (Ø) kolumny; Adsorbat: MTBE / chlorek metylenu / pirydyna / aceton 
/ metanol/ ... .  

B) Kolumnowa, adsorpcyjna chromatografia gazowa, jako technika rozdzielania mieszanin 

gazowych (K-GC) na zasadzie adsorpcja – desorpcja w warunkach dynamicznych w układzie gaz - 

porowate ciało stałe: powietrze / sito molekularne 5A (zeolit) / Porapak Q (adsorbent polimeryczny), 

z detekcją TCD / FID. 

Wyznaczenie / obliczenie (po opisaniu przebiegów zmian stężenia - chromatogramów - w sposób 

standardowy): liniowej prędkości przepływu fazy gazowej na wlocie, na wylocie oraz średniej 
liniowej prędkości przepływu fazy gazowej w kolumnie, stężenia absorbatu w gazie 
wlotowym oraz wylotowym, zależności stężenia wylotowego adsorbatu w funkcji czasu - 
"krzywej przebicia" wypełnienia kolumny i jej równania, pojemności sorpcyjnej, powierzchni 
właściwej wypełnienia kolumny, orientacyjnego przebiegu izotermy adsorpcji / desorpcji, 
sprawności kolumny (wysokości półki teoretycznej (H) oraz liczby półek teoretycznych (N)), 
przepuszczalności (K) i zredukowanej przepuszczalności (Ø) kolumny; 
Jeśli dane i wyniki eksperymentów na to pozwolą, powinny zostać wyznaczone przebiegi 
zależności w/w parametrów, a także wartości k, α i R oraz zależności w/w parametrów od 
średnich wartości prędkości przepływu gazu w kolumnie; na tych podstawach powinny zostać 
sformułowane wnioski dotyczące stopnia zgodności wartości tych parametrów 
zastosowanych kolumn z możliwymi do osiągnięcia wartościami teoretycznymi (w przypadku 
H, obliczonymi na podstawie równania van Deemter’a – chromatografia kolumnowa). 
C) Kapilarna / kolumnowa podziałowa chromatografia gazowa (GLC) w skali: analitycznej, 

modelowej, albo preparatywnej z detekcją płomieniowo – jonizacyjną / termo-

konduktometryczną (L-GC – FID/TCD), jako technika rozdzielania, oznaczania, otrzymywania 

lotnych organicznych składników mieszanin w fazie gazowej lub ciekłej: kontroli czystości 

rozpuszczalnika / eluentu / wsadu do reaktora / destylatu, albo otrzymywania składników 

mieszanin w postaci skroplonej, lub gazowej.   
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Wyznaczenie / obliczenie po opisaniu chromatogramów w sposób standardowy : wartości 
liniowej prędkości przepływu gazu w kolumnie na wlocie, wylocie oraz wartości średniej, 
ewentualnie zależności w/w prędkości od objętościowego natężenia przepływu gazu nośnego 
przez kolumnę oraz od ciśnienia / temperatury rozdzielania, wartości współczynnika retencji 
(k), współczynnika rozdzielenia (α), wysokości równoważnej półce teoretycznej (H), liczby 
półek teoretycznych (N), rozdzielczości kolumny (R , (Rs)) dla wybranych / wskazanych przez 
prowadzącego składników rozdzielanej mieszaniny; Obliczenie "teoretycznych" wartości R 
(Rs), HETP i porównanie z wartościami otrzymanymi doświadczalnie; W przypadku 
rozdzielania preparatywnego – wyznaczenie produktywności kolumny (Pt) dla mieszaniny 
rozdzielanych składników oraz dla poszczególnych z nich, a także odpowiednich wartości  
wydajności kolumny (Rh). 
Jeśli dane i wyniki eksperymentów na to pozwolą, powinny zostać wyznaczone przebiegi 
zależności w/w parametrów od średnich wartości prędkości przepływu gazu w kolumnie raz 
sformułowane wnioski dotyczące stopnia zgodności wartości tych parametrów / właściwości 
zastosowanych kolumn z możliwymi do osiągnięcia wartościami teoretycznymi (obliczonymi, 
odpowiednio, na podstawie równania van Deemter’a – chromatografia kolumnowa, lub 
Golay’a – chromatografia z kolumną kapilarną). 
 

Ćwiczenie nr 2 kod: Ćwiczenie nr 3 – kod:  KL 1 
 

Operacje i techniki hydrodynamiczne w układach faza ciekła / faza stała – strącanie 
frakcjonowane, rozdzielanie fazy stałej od ciekłej, sedymentacja, rozdzielanie na drodze 
sedymentacji / dekantacji / wirowania / elutriacji; Rozdzielanie sitowe; Granulometria 
mikroskopowa i sitowa  
 

(Podgrupa wykonuje jedno z zadań, zależnie od zalecenia prowadzącego)  
- Strącanie żelu krzemionkowego / tlenku glinu "kserożelu" - jako adsorbentu, nośnika 

katalizatora, warstwy izolacji termicznej, ...; Frakcjonowane strącanie osadów w 

kontrolowanych warunkach, zapewniających uzyskanie określonej postaci i granulacji osadu 
Wyznaczenie / określenie / znalezienie w literaturze i zastosowanie : optymalnej 
temperatury, stężeń, pH, szybkości mieszania / warunków homogenizacji, wyznaczenie 
rozkładu granulometrycznego jednego z osadów w formie zawiesiny techniką mikroskopową;  
 

- Filtracja skrośna zawiesiny ziarnistego materiału dla różnych stężeń zawiesiny, z pomiarem 

rozkładu granulometrycznego zawiesiny, grubości placka filtracyjnego i natężenia przepływu 

filtratu w funkcji czasu; 

 Wyznaczenie: Rozkładu wielkości oraz opis kształtu cząstek (ziaren) sorbentu (∆m/m=F(dp)) i 
średniej wielkości ziaren (wartości mediany rozkładu granulometrycznego) - techniką 
mikroskopową; Równania filtracji (V filtratu = f (czasu, grubości osadu na filtrze)); 
Wnioskowanie na temat ściśliwości osadu, szybkości filtracji, optymalnej grubości osadu dla 
filtracji ciągłej; 
 

- Separacja sitowa i granulometria sitowa oraz mikroskopowa ziarnistego adsorbentu / 

katalizatora, jako - wypełnienia kolumny / warstwy reaktora katalizy heterogenicznej 

Wyznaczenie: Rozkładu granulometrycznego techniką sitową i mikroskopową, z 
charakterystyką kształtu ziaren, porównanie wyników; Wnioskowanie na temat minimalnego 
czasu wibrowania zestawu sit, zapewniającego wystarczający stopień rozfrakcjonowania w 
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funkcji wielkości ziaren, masy / objętości "wsadu", "szerokości" rozkładu 
granulometrycznego; 
 

- Sedymentacja, dekantacja, elutriacja porowatego materiału ziarnistego, jako wypełnienia 

kolumny sorpcyjnej / nośnika katalizatora 

Wykonanie/wyznaczenie: krzywych sedymentacji frakcji ziarnistego porowatego adsorbentu 
/ katalizatora / "nośnika" o określonym rozkładzie wielkości ziaren, średniej wartości 
wielkości ziaren, gęstości fazy stałej, porowatości wewnątrz-ziarnowej w zawiesinach w 
różnych cieczach / o różnych stężeniach; Wnioskowanie o optymalnych warunkach 
rozdzielenia materiału ziarnistego na frakcje (frakcjonowania) z zastosowaniem dekantacji w 
wybranej cieczy o znanej gęstości i lepkości;  
 

- Wirowanie zawiesin / osadów - jednokrotne, albo kilkukrotne wirowanie zawiesiny 

porowatego materiału (zawiesiny żelu krzemionkowego, tlenku glinu, węgla aktywnego, 
innego sorbentu lub katalizatora, albo  osadu o znanej gęstości materiału stałego i znanej 
porowatości wewnątrz-ziarnowej), w cieczy o znanej lepkości, z zastosowaniem wirówki 

sedymentacyjnej, albo sedymentacyjno – filtracyjnej w skali laboratoryjnej / 

wielkolaboratoryjnej - w celu pozbawienia zawiesiny "podziarna" (oddzielenie zawiesiny 
"podziarna" i osadu pozbawionego "podziarna"  - dekantacja), albo, w celu otrzymania 

supernatantu w postaci klarownej (sedymentacja, filtracja w wirówce filtracyjnej)  
Wyznaczenie: optymalnych warunków wirowania materiału ziarnistego czasu wirowania, 
prędkości obrotowej rotora, przyśpieszenia dośrodkowego, w funkcji stężenia zawiesiny / 
średniej wielkości ziaren i rozkładu granulometrycznego ziarnistej fazy stałej / rodzaju cieczy 
tworzącej zawiesinę; Obliczenie / doświadczalne wyznaczanie czasu rozdzielania materiału 
na dwie frakcje o określonym zakresie granulacji / Obliczenie minimalnej wartości czasu i 
prędkości obrotowej wirowania, zapewniającej otrzymanie klarownego supernatantu; 
Część pokazowa (realizowana w miarę istnienia "wolnego czasu")- Dekantacja "podziarna" po 

mieleniu ziarnistego sorbentu w skali wielkolaboratoryjnej; Dekantacyjne frakcjonowanie zawiesin 

porowatego sorbentu w skali wielkolaboratoryjnej. 
 
 

Ćwiczenie nr 3 ,  kod ćwiczenia: D-KJ  
 

Zastosowanie operacji i technik rozdzielania - ekstrakcji stopniowej ("równoległej" (E/L-L)), 
rektyfikacji okresowej pod ciśnieniem atmosferycznym (AR-O)/ w warunkach próżni (VR-
O), adsorpcji ciecz - ciało stałe (A-S) oraz technik chromatografii gazowej w układach gaz - 
ciecz (L-GC)/ cieczowej w układach faz normalnych (NP) / odwróconych (RP) / w 
warunkach wykluczania (GPC-SEC), w odzysku / oczyszczaniu, w tym - w odwadnianiu, 
rozpuszczalników / składników eluentu / frakcji eluatu z rozdzielania preparatywnego 
techniką LC / HPLC oraz w kontroli składu / czystości wsadów / produktów oczyszczania. 
 

Moduł A i B ćwiczenia nr 3 
 

-- Poszczególne podgrupy (A/B - podział grupy laboratoryjnej na dwie podgrupy) mają za 
zadanie zaprojektować we współpracy z prowadzącym ćwiczenie optymalne (z punktu 
widzenia maksymalizacji czystości) - warunki odzysku / oczyszczania, w tym, odwadniania, 
składników organicznych rozpuszczalników, eluentów do chromatografii cieczowej oraz 
kontroli technicznej składu i czystości "wsadów" i produktów, z zastosowaniem:  
- ekstrakcji okresowej ciecz - ciecz (jednostopniowej / równoległej - dwustopniowej), 
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- okresowej destylacji / rektyfikacji I(pod ciśnieniem atmosferycznym / w warunkach 

próżniowych), z kontrolą temperatury, 
- destylacja z parą wodną (lotnych niepolarnych składników),  

- z zastosowaniem, dodatkowo,  odwadniania ("suszenia") za pomocą aktywowanych 

adsorbentów (zeolit, żel krzemionkowy, tlenek glinu) i/albo sulfonowania w celu usunięcia 

składników "aromatycznych" 

– wskazanej przez prowadzącego zanieczyszczonej / kilkuskładnikowej cieczy organicznej 
w postaci mieszaniny / roztworu kilkuskładnikowego 

oraz  

- kontroli składu, tak, "wsadu", jak, produktu w zakresie zawartości lotnych i nielotnych 
składników / zanieczyszczeń oraz wody, z wykorzystaniem technik : GLC, HPLC, metodyki 

Karla Fischera, pomiaru współczynnika załamania światła i innych wielkości / parametrów. 

Celem jest otrzymanie rozpuszczalnika / składnika eluentu o czystości "cz.", "cz.d.a.", bądź 

"for HPLC", albo "gradient grade".  

Na podstawie charakterystyki składu "wsadu" oraz "produktu", przeprowadzonych czynności 

laboratoryjnych i badań kontrolnych - opisanych w sprawozdaniu - poszczególne podgrupy 

mają za zadanie ocenić w poprawność i efektywność zastosowanych operacji jednostkowych 

i warunków ich realizacji, a także metodyk i warunków "kontroli technicznej" "wsadów" i 

"produktów" - zaproponować taką korektę procedur postępowania, aby otrzymać, a także w 

sposób poprawny skontrolować skład i czystość, zarówno "wsadu", jak i "produktu". Należy 

także wnioskować na temat skuteczności i optymalnych warunków stosowania ekstrakcji 

jednostopniowej / dwustopniowej / wielostopniowej, w tym, w zakresie optymalnych 

proporcji ekstrahentu i roztworu poddanego ekstrakcji, 

 

 
 

Ćwiczenie nr 4 i nr 5 ,  kody ćwiczenia: LC-1 , LC-2 
 

Operacje i techniki sorpcji–desorpcji w układach ciecz - ciało stałe / ciecz - ciecz w 
rozdzielaniu składników mieszanin w układach ciecz – ciało stałe / ciecz - ciecz  
- technikami elucyjnymi kolumnowymi klasycznymi (LC) / wysokosprawnymi (HPLC) / 

cienkowarstwowymi (planarnymi-TLC) - w skali analitycznej / modelowej / preparatywnej, w 

odwróconych (RP), normalnych (NP), jonowymiennych (IExC) układach faz, z wykorzystaniem 

oddziaływań hydrofilowych (HILIC), wykluczania jonowego (IExclC), wykluczania sterycznego 

(GPC/SEC)  

w celu:  

rozdzielenia składników mieszaniny "wzorców" / "rzeczywistej"  i : 

-- wykonania oraz obliczenia parametrów "testu" kolumny, 

--  obliczenia parametrów retencji, selektywności i rozdzielczości, 

-- oznaczenia składu badanych mieszanin / zebranych frakcji eluatu,  

-- otrzymania frakcji eluatu zawierającego czyste składniki / grupy składników, 

-- wzbogacenia wsadu techniką adsorpcji - desorpcji / wymiany jonowej (np. z 
zastosowaniem „ekstrakcji do fazy stałej" - SPE, tzn., sorpcji - desorpcji wykonywanej w 
sposób "wsadowy", cieczowej elucyjnej chromatografii kolumnowej w różnej skali 
rozdzielania, elucyjnej chromatografii cienkowarstwowej). 
 

 Grupa zostaje podzielona na 2 (ćwiczenie LC-1), lub na 3 podgrupy (ćwiczenie LC-2) . 
Każda podgrupa w ramach każdego z ćwiczeń oraz każdego z modułów ćwiczeń otrzymuje 
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zadanie wykonania "testu" kolumny w warunkach standardowych dla określonej kolumny i 
określonego układu rozdzielczego i dokonania charakterystyki parametrów użytkowych 
kolumny / cienkiej warstwy rozdzielczej, ewentualnie - określenia wartości poza-
kolumnowego rozmycia stref i oceny jakości aparatury. Następnie każda podgrupa dokonuje 
rozdzielań mieszaniny "rzeczywistej" w określonym układzie rozdzielczym i otrzymuje 
chromatogramy. Jeśli to celowe,  zbiera frakcje eluatu w warunkach rozdzielania elucyjnego, 
z elucją izokratyczną, albo gradientową mieszaniny składników dozowanych do kolumny oraz 
w podobnych warunkach rozdziela te same składniki mieszaniny techniką chromatografii 
cienkowarstwowej. 
- w części A ćwiczenia LC-1 - z zastosowaniem - warunków izokratycznych (IZ), z elucją 
zwrotną w kolumnie (EBF) i układu faz normalnych (NP) techniką kolumnową 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) / chromatografii cienkowarstwowej (TLC), 
z zastosowaniem bezwodnych eluentów o różnych, wskazanych przez prowadzącego, albo 
zaproponowanych przez studentów składach; 
w części B ćwiczenia LC-1 - jak w części A, jednak, z zastosowaniem warunków odwróconych 
układów faz (RP), z elucją izokratyczną lub gradientową; 
 

w ramach ćwiczenia LC-2  :  
 

A. Technika elucyjnej kolumnowej wysokosprawnej chromatografii (HPLC)  w warunkach 
oddziaływań hydrofilowych (HILIC) z elucją izokratyczną / gradientową i/lub w warunkach 
wykluczania jonowego (IExclC); 

B. Technika elucyjnej kolumnowej wysokosprawnej (HPLC) chromatografii 
jonowymiennej (IEx) – kationowymiennej (SCX / SA) /  anionowymiennej (SAX / SB); 

C. Technika chromatografii wykluczania (GPC-SEC)  w charakterystyce polidyspersyjności / 
rozdzielaniu składników polimerów; 

 
Część pokazowa ćwiczenia (jeśli wystarczy czasu) 
 

- technika TLC-FID w zastosowaniach do rozdzielania grupowego niskolotnych produktów 

naftowych / powęglowych, 

- technika adsorpcji – desorpcji w normalnych (NP) / odwróconych (RP), lub 
jonowymiennych układach faz (IEx) do wydzielenia frakcji zawierającej określona grupę 

składników mieszaniny - ekstrakcja do fazy stałej (SPE), z wykorzystaniem kolumienek lub 

membran SPE, albo kolumn semi-preparatywnych, lub preparatywnych HPLC / LC) - w celu 

przygotowania wsadu / próbki do dalszego rozdzielania.  
Technika SPE służy do wydzielenia grupy składników nisko-polarnych / średnio-polarnych / wysoko-polarnych, 
albo zdolnych do dysocjacji elektrolitycznej, np., adsorpcja – desorpcja grup węglowodorów z/do cieczy z 
zastosowaniem polarnego / hydrofobowego adsorbentu, albo jonowymienna chemisorpcja; Wydzielenie 
określonej grupy składników, albo określonych składników ekstraktu / ługu / oleju / niskolotnej frakcji lub 
produktu naftowego / asfaltu. Może mieć miejsce wyznaczenie stopnia wzbogacenia / zakresu polarności / 
hydrofobowości składników wzbogaconych / rozdzielanych z zastosowaniem SPE. Może mieć miejsce wskaznie 
najkorzystniejszych (optymalnych) warunków wydzielania frakcji / wzbogacania wsadu techniką adsorpcji ciecz 
/ ciało stałe lub techniką wymiany jonowej. 
 

W ramach części ćwiczenia, dotyczącej "testu kolumny", należy wyznaczyć w sposób 
eksperymentalny / obliczyć / oszacować dla poszczególnych kolumn, warunków rozdzielania i 
odpowiednich pików chromatograficznych / plamek / czoła eluentu, w przypadku 
chromatografii cienkowarstwowej (TLC)  - gdy to możliwe, ze względu na zakres wykonanych 
doświadczeń, odpowiednio :  
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- Lc, dc, dp, w, ɳ , to , Vo (VM), tr , Vr , k, Rf, hRf, α, R, u, H, N, h, ƴ, K, Ø , ɛt . średnie wartości 
liniowej prędkości przepływu eluentu w kolumnie (u) od natężenia przepływu eluentu (w), w 
zależności od natężenia przepływu eluentu przez kolumnę; 
-  liniowe prędkości przepływu eluentu (u) / średnie szybkości poruszania się czoła eluentu (u) 
w kolumnie / ewentualnie - środka plamek rozdzielanych składników mieszaniny (ui) - w 
przypadku chromatografii cienkowarstwowej,  
- prędkości poruszania się w kolumnie stref rozdzielanych składników mieszaniny, wartości 
współczynnika retencji (k), współczynników rozdzielenia (α), wysokości równoważnej półce 
teoretycznej (HETP) oraz liczby półek teoretycznych (N), rozdzielczości kolumny ( R , (Rs)).  
- "teoretycznych" wartości R (Rs), h, H (HETP) i porównanie z wartościami otrzymanymi 
doświadczalnie, 
- w przypadku rozdzielania preparatywnego: "obciążenia" sorbentu (wypełnienia kolumny) - 
mmix /mw, mi/mw produktywności (Pt) i wydajności kolumny (Rh), 
- w przypadku techniki GPC/SEC: te, Ve, tex, Vex, to, Vo, w, u, ɛm/z,  ɛw/z,  ɛt .  
Grupa, jako całość, powinna podjąć próbę wyznaczenia wartości tzw. rozmycia poza-
kolumnowego dla poszczególnych aparatów wykorzystywanych w czasie ćwiczenia, 
skorygowane wartości H (HETP) dla poszczególnych pików, "teoretycznie" osiągalne wartości 
h, H, N, No oraz sformułować wnioski dotyczące stopnia zgodności wartości tych parametrów 
/ właściwości zastosowanych kolumn z możliwymi do osiągnięcia wartościami teoretycznymi 
(na podstawie równania Knox’a, dla korzystnych wartości parametrów A, B, C), a także 
sformułować wnioski dotyczące działań, jakie należałoby podjąć by wartości H / N 
otrzymywane doświadczalnie, były w większym stopniu zgodne z wartościami obliczonymi na 
podstawie zależności "teoretycznych".  
 
 
Uwagi uzupełniające 
W związku z realizacją tego ćwiczenia studenci powinni opanować podstawy doboru 
optymalnych warunków stosowania w praktyce, a także charakteryzowania parametrów 
kolumn / wypełnień kolumn / warstw porowatych wysokosprawnej (HPLC) / „klasycznej” (LC) 
kolumnowej elucyjnej chromatografii cieczowej w skali analitycznej (A-), modelowej (M-) 
lub semi-preparatywnej (Semi-P), preparatywnej (P), procesowej (Proc), a także 
chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz technik sorpcji - desorpcji w układach ciecz - 
ciało stałe, jako bardzo ważnych i obecnie powszechnie wykorzystywanych technik 
rozdzielnia złożonych mieszanin składników  w bezwodnych układach faz normalnych (NP), 
warunkach oddziaływań hydrofilowych (HILIC), w odwróconych układach faz (RP), w 
warunkach jonowymiennych (IExC/IC), a także w warunkach wykluczania sterycznego 
("żelowych" – GPC/SEC) do rozdzielania składników i grup składników, przygotowania 
„wsadu” / frakcji wydzielonej techniką SPE, w kolumnach z różnymi wypełnieniami o różnej 
średnicy, sprawności, w warunkach elucji izokratycznej, lub gradientowej, z wykorzystaniem 
przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie, z eluentami o różnych składach i różnej sile elucji, 
z zastosowaniem różnych prędkości przepływu eluentu w kolumnie / różnej temperatury 
rozdzielnia, a także stosowania chromatografii cienkowarstwowej o różnych sorbentach do 
wstępnego doboru optymalnych warunków rozdzielania, albo w zastosowaniach 
analitycznych.  
Należy też zdawać sobie sprawę, że jedno- lub dwu-wymiarowa chromatografia 
cienkowarstwowa (planarna chromatografia cieczowa - TLC) w odwróconych (RP), 
normalnych (NP) układach faz, lub w warunkach HILIC, w skali analitycznej, ew. 
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preparatywnej, może i powinna być w praktyce stosowana jako "technika pilotowa" dla 
doboru optymalnych warunków w technice kolumnowej rozdzielania składników i grup 
składników przygotowania „wsadu” / wydzielania lub wzbogacania frakcji techniką SPE oraz 
jako technika kontroli czystości frakcji otrzymanych techniką kolumnowej elucyjnej 
chromatografii cieczowej; 
 
 
Ćwiczenie "zapasowe", kod: TR – Mem-Odp-Kr-S-L nie realizowane w r. akad. 2014-15 
 

Operacje i techniki membranowe, wyparne, suszarnicze 

 

A)  Nanofiltracja (NF) / odwrócona osmoza (RO) wody / eluentu dwuskładnikowego / eluatu 

z preparatywnej kolumny HPLC / koloidalnego roztworu skrobi w wodzie – w warunkach 

różnego ciśnienia operacyjnego / różnych prędkości przepływu wsadu / różnego stopnia 

recyrkulacji ; 

B) Odparowanie próżniowe rozpuszczalnika / składników eluentu i Krystalizacja w 

warunkach zróżnicowanej temperatury / dla różnej prędkości chłodzenia,  

C)   Suszenie w warunkach ciśnienia atmosferycznego / Suszenie próżniowe / Liofilizacja 
 

Wyznaczenie / wykonanie przez podgrupy dla ćwiczenia A, B i C: Opis fizykochemii i 
"inżynierii" badanych operacji jednostkowych; Najważniejsze zależności funkcyjne opisujące 
kinetykę i efektywność badanych operacji w warunkach doświadczalnych, znaczenia symboli; 
Wnioski na temat kierunków zmiany parametrów operacyjnych prowadzących do 
zwiększenia efektywności badanych operacji;  
Grupa, jako całość, powinna wyznaczyć "teoretyczne" przebiegi zależności efektywności 
operacji A do C w funkcji wartości parametrów operacyjnych i zaproponować warunki 
(optymalne parametry operacyjne) dla badanych operacji procesowych; 
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