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Nazwa przedmiotu INŻYNIERIA I APARATURA PROCESOWA

Kod przedmiotu C:GTM47.4P

Jednostka Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kierunek Zielone technologie i monitoring

Obszary 
kształcenia

Nauki ścisłe

Nauki techniczne

Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2

Typ przedmiotu Obowiąkowy Semestr studiów 4

Poziom studiów I stopnia - inżynierskie ECTS 7.0

Liczba punktów 
ECTS

Aktywność studenta gk pw

Udział w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów 105

Udział w konsultacjach 5

Praca własna studenta 65

Suma 110 65

Łączna liczba godzin pracy studenta 175

Liczba punktów ECTS 7.0

Wykładowcy dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa (Osoba opowiedzialna za przedmiot)

Prowadzący:

dr inż. Grzegorz Boczkaj

dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi wybranych operacji dynamicznych 
(przepływy płynów, filtracja, opadanie cząstek w płynach), operacji wymiany ciepła oraz masy. 
Przedstawienie studentom możliwości zastosowań równań matematycznych w opisie operacji 
jednostkowych stosowanych w inżynierii procesowej. Ukształtowanie u studentów umiejętności 
obliczeniowych w zakresie omawianych operacji jednostkowych.

Efekty kształcenia Odniesienie do efektów 
kierunkowych

Efekt kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu

[K_K11] rozumie potrzebę 
promowania, formułowania i 
przekazywania społeczeństwu 
informacji i opinii dotyczących 
działalności w zawodzie inżyniera

Student potrafi w jasny sposób 
przedstawić rozwiązanie danego 
problemu

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązania problemów 
związanych z zawodem

[K_U10] potrafi wykorzystać 
poznane metody i modele 
matematyczno-fizyczne do opisu i 
wyjaśniania zjawisk i procesów 
chemicznych

Student potrafi: wskazać źródła 
strat ciśnienia płynu w instalacji, 
opisać sposoby przenoszenia 
ciepła i przenikania masy, 
wskazać siłę napędową procesów. 
Student potrafi dobrać pompę, 
filtr, wymiennik ciepła, wymiennik 
masy. Student potrafi wykonać 
podstawowe obliczenia wybranych 
procesów jednostkowych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach różnych modułów
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K_W04] ma podstawową wiedzę 
z zakresu inżynierii chemicznej, 
maszynoznawstwa i aparatury 
chemicznej

Student rozumie i wyjaśnia 
podstawowe pojęcia związane z 
operacjami dynamicznymi, 
wymianą ciepła, procesami 
wymiany masy stosowanymi w 
inżynierii I ochronie środowiska. 
Student zna i rozpoznaje 
podstawą aparaturę stosowaną do 
realizacji wybranych operacji 
jednostkowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Sposób realizacji na uczelni

Wymagania 
wstępne i 
dodatkowe

Właściwości cieczy i gazów.

Podstawowe wiadomości z chemii fizycznej - dyfuzja.

Zalecane 
komponenty 
przedmiotu
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Treść przedmiotu
Podstawy statyki płynów. Przepływ płynów doskonałych, równanie Bernoulliego. Przepływ płynów 
rzeczywistych: przepływ laminarny i burzliwy. Opory przepływu przez przewody. Pompy. Opadanie 
swobodne. Klasyfikator hydrauliczny. Komora pyłowa. Filtracja pod stałym ciśnieniem. Budowa i rodzaje 
filtrów. Wymiana ciepła: przewodzenie ciepła, wnikanie ciepła podczas konwekcji swobodnej i wymuszonej, 
promieniowanie. Wymienniki ciepła. Absorpcja przeciwprądowa, absorpcja przeciwprądowa z recyrkulacją 
części rozpuszczalnika; liczba półek teoretycznych; sprawność półki; wysokość warstwy 
wypełnienia. Ekstrakcja: ekstrakcja jednostopniowa, współprądowa ekstrakcja wielostopniowa, 
wielostopniowa ekstrakcja przeciwprądowa. Suszenie porowatych ciał stałych: parametry powietrza 
wilgotnego, równowaga i kinetyka suszenia.

Zalecana lista 
lektur

Literatura podstawowa

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

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

3. M. Serwiński: Zasady inżynierii chemicznej, WNT 1982

4. D. W. Green (ed.): Perry's Chemical Engineers'Handbook, The McGrow-Hill Comp. Inc. (7th ed.) 1997

5. T. Hobler: Ruch ciepła i wymienniki, WNT 1979

Literatura uzupełniająca

1. D. Konopacka-Łyskawa (red.): Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej. Wybrane zagadnienia wraz

z zadaniami do ćwiczeń rachunkowych, projektowych i laboratoryjnych, WPG 2012

2. R. Zarzycki: Zadania rachunkowe z inżynierii chemicznej, PWN 1980

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

4. Praca zbiorowa: Zadania projektowe z inżynierii procesowej, OWPW 2002

5. T. Kudra (red.): Zbiór zadań z podstaw inżynierii chemicznej i procesowej, WNT 1985

Formy zajęć i 
metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 30.0 45.0 0.0

Suma godzin dydaktycznych w semestrze, 
objętych planem studiów

105

W tym kształcenie na odległość: 0.0

Metody i kryteria 
oceniania

Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy Procent oceny 
końcowej

projekt 100.0 5.0

egzamin pisemny 60.0 40.0

laboratorium 100.0 30.0

kolokwia 60.0 25.0

Przykładowe zagadnienia / Przykładowe zadania / Realizowane zadania

Język wykładowy polski

Praktyki zawodowe Nie dotyczy


