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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-612 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Laboratorium aparatury 
procesowej 

w j. angielskim Laboratory of Process Equipment 

Kierownik przedmiotu dr inż. Bogumiła Wrzesińska 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 6 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

60 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

5 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo - - - 4 

łącznie w semestrze - - - 60 

 
 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Znajomość matematyki i fizyki na poziomie I roku oraz termodynamiki i kinetyki procesowej z kursu podstawowego. 
 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. 
Zapoznanie studentów z podstawowymi operacjami w ciągach technologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opis 
fenomenologiczny poszczególnych procesów i zrozumienie podstawowych zjawisk składających się na proces oraz opis 
ilościowy (głównie na poziomie równowagowym i stanów ustalonych). 

II.2. 
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konstrukcji podstawowych aparatów do prowadzenia procesów jednostkowych i 
złożonych, zasad doboru i projektowania aparatury oraz instalacji procesowych. 

 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.4. Laboratorium 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Przepływy płynów; badanie charakterystyki pomp. 5 

2. Klasyfikacja hydrauliczna. 5 

3. Rozdzielanie zawiesin w wirówce sedymentacyjnej. 5 

4. Filtracja w prasie filtracyjnej. 5 

5. Filtracja membranowa (mikrofiltracja i odwrócona osmoza). 5 

6. Mieszanie cieczy. 5 

7. Fluidyzacja trójfazowa. 5 

8. Hydrodynamika kolumny z wypełnieniem. 5 

9. Wymienniki ciepła. 5 

10. Suszenie konwekcyjne; suszenie rozpyłowe. 5 

11. Klimatyzacja powietrza. 5 

12. Odpylanie gazów. 5 
 

IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 K1_W04 
I.P6S_WG.o 
III.PS6_WG 

P6U_W 

Ma wiedzę w zakresie podstawowych operacji w ciągach technologicznych, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na opis fenomenologiczny 

poszczególnych procesów. 

K, R/SPR, 
D/SEM 

W2 K1_W07 
I.P6S_WG.o 
III.PS6_WG 

P6U_W 

Ma wiedzę niezbędną do opisu podstawowych zjawisk składających się na 
proces oraz opis ilościowy (głównie na poziomie równowagowym i stanów 

ustalonych). 

K, R/SPR, 
D/SEM 

W3 K1_W11 
I.P6S_WG.o 
III.PS6_WG 

P6U_W 

Ma wiedzę w zakresie konstrukcji podstawowych aparatów do 
prowadzenia procesów jednostkowych i złożonych, zasad doboru i 

projektowania aparatury oraz instalacji procesowych. 

K, R/SPR, 
D/SEM 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K1_U01 

I.P6S_UW.o 
III.P6S_UW.o 

I.P6S_UK 
P6U_U 

Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować. 
R/SPR, 
D/SEM 
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U2 K1_U11 
I.P6S_UW.o 

III.P6S_UW.oP6
U_U 

Ma umiejętności w zakresie konstrukcji podstawowych aparatów do 
prowadzenia procesów jednostkowych i złożonych, zasad doboru i 

projektowania aparatury oraz instalacji procesowych. 

K, R/SPR, 
D/SEM 

U3 K1_U12 
I.P6S_UW.o 

III.P6S_UW.o 
P6U_U 

Potrafi interpretować i opisywać operacje w ciągach technologicznych. 
K, R/SPR, 
D/SEM 

U4 K1_U20 
I.P6S_UW.o 

III.P6S_UW.o 
P6U_U 

Potrafi konstruować podstawowe aparaty do prowadzenia procesów 
jednostkowych i złożonych. 

K, R/SPR, 
D/SEM 

U5 K1_U17 
I.P6S_UO 

P6U_U 
Potrafi zaplanować i zorganizować pracę instalacji procesowych. 

R/SPR, 
D/SEM 

     

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K1_K02 
I.P6S_KR 
P6U_K 

Prawidłowo reaguje na problemy związane z pracą inżyniera. 
K, R/SPR, 
D/SEM 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. A. Selecki, L. Gradoń, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1985. 
2. J. Ciborowski, Podstawy inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1967. 
3. R.G. Griskey, Transport phenomena and unit operations – a combined approach, Wiley-Interscience, NY, 2002. 
4. J. Warych, Aparatura Chemiczna i Procesowa, OWPW, 2004. 
5. A. Selecki, L. Gradoń, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1985. 
6 H. Błasiński, B. Młodziński, Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1983. 
7. Laboratorium Aparatury Procesowej - ćwiczenia laboratoryjne (red. J. Warych), OWPW, 2006. 
8. J. Kostro, Elementy, urządzenia i układy automatyki, WSiP, Warszawa, 1998. 

 
 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 60 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 30 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

35 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 20 

Sumaryczny nakład pracy studenta 145 

Liczba punktów ECTS 5 
 


