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Harmonogram zajęć projektowych  w roku ak. 2016/17, sem. IV 
 
 

L.p. Data Treść zajęć 
1 01.03.17 Wprowadzenie. Jednostki ciśnienia i ich przeliczanie. Gęstość gazów i cieczy. 

Lepkość płynów. Strumień masowy, strumień objętościowy, średnia liniowa 
prędkość przepływu. Równanie Bernoulliego. 

2 08.03.17 Wypływ cieczy ze zbiorników. Równanie Darcy-Weisbacha. Opory lokalne. 
3 15.03.17 Moc pompy. Równanie Leva. 
4 22.03.17 Filtracja jednostopniowa (wyznaczanie stałych filtracji, czas filtracji, czas 

przemywania). Omówienie zadania projektowego (Filtracja na obrotowym 
filtrze próżniowym). 

5 29.03.17 Filtracja – c.d. (1h). Opadanie cząstek w płynach. Komora pyłowa.  
6 05.04.17 Komora pyłowa – c.d. Klasyfikacja hydrauliczna. 
7 12.04.17 Kolokwium I (2h): przepływy, opadanie, filtracja. Absorpcja (wprowadzenie) 

(1h) 
8 19.04.17 Bilans masowy absorpcji przeciwprądowej. Równanie linii operacyjnej, 

minimalne i rzeczywiste zużycie absorbenta. Liczba jednostek przenikania 
masy w fazie ciekłej i gazowej. 

9 26.04.17 Liczba półek teoretycznych. Absorpcja z recyrkulacją. Wymiary kolumny 
absorpcyjnej - wysokość i średnica. Omówienie zadania projektowego 
(projekt procesu absorpcji w wypełnionej kolumnie absorpcyjnej). 

10 10.05.17 Wymiana ciepła  (przewodzenie, konwekcja swobodna i wymuszona) 
11 17.05.17 Wymiana ciepła - konwekcja swobodna i wymuszona (c.d.), przenikanie 

ciepła, wymienniki ciepła. 
12 24.05.17 Równowaga ekstrakcyjna na trójkącie Gibbsa. Reguła linii prostej. Reguła 

dźwigni. Minimalna i maksymalna ilość ekstrahenta do ekstrakcji. Ekstrakcja 
jednostopniowa. Stopień wyekstrahowania. Ekstrakcja wielostopniowa 
współprądowa. 

13 31.05.17 Ekstrakcja wielostopniowa współprądowa. Ekstrakcja przeciwprądowa – 
bilans i wyznaczanie stopni ekstrakcyjnych. 

14 07.06.17 Kolokwium II – ciepło, absorpcja, ekstrakcja 
15 14.06.17 Kolokwium poprawkowe. 

 
 
Aby zaliczyć ćwiczenia projektowe należy łącznie spełnić następujące warunki: 

• Uzyskać min. 60% sumy punktów z dwóch kolokwiów obejmujących omawiany na 
zajęciach  materiał, przy czym pojedyncze kolokwium musi być napisane na min. 30% 
punktów możliwych do zdobycia z danego kolokwium. 

• Wykonać i zaliczyć dwa projekty (projekt procesu filtracji na obrotowym filtrze 
próżniowym i  projekt procesu absorpcji prowadzonej w przeciwprądowej kolumnie 
absorpcyjnej) 

  


