
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Aparatura i Instalacje Przemysłowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M301 – Podstawy in żynierii procesowej  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + C15 + L15 6 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 + C9 + L9 6 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika płynów”, „Termodynamika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie procesów i operacji jednostkowych obejmujących 
wymianę ciepła i masy, rządzących nimi praw i ich opisów ilościowych. Nabycie umiejętności 
korzystania z poznanych modeli matematycznych do projektowania procesowego, doboru 
urządzeń i instalacji w jakich mają być one prowadzone oraz właściwej ich eksploatacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych, 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kartkówek. 
Zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań. Egzamin pisemny. 

Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna zaliczenia z ćwiczeń, laboratorium i egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Procesy podstawowe i operacje jednostkowe. Flotacja. Niszczenie piany. Metody 
membranowe. Podstawy przenoszenia ciepła. Przewodzenie  i konwekcja ciepła. Konwekcja 
wymuszona, swobodna i mieszana. Konwekcja przy zmianie stanu skupienia. Przenikanie 
ciepła. Zastępcza różnica temperatur. Izolacja cieplna. Zatężanie roztworów. Bilans 
materiałowy i cieplny wyparki. Zużycie pary grzejnej oraz zagadnienia temperaturowe w 
wyparkach wielobiegowych. Baterie wyparne. Dyfuzyjny ruch masy i rządzące nim prawa. 
Dyfuzja równomolowa i przeciwkierunkowa. Wnikanie i przenikanie masy. Destylacja i 
rektyfikacja, pojęcia podstawowe. Destylacja różniczkowa i równowagowa. Rektyfikacja ciągła 
i okresowa. Równanie linii operacyjnej. Bilans masowy i cieplny. Wyznaczanie teoretycznej 
liczby półek. Sprawność półek rzeczywistych. Bilans półki zasilanej. Absorpcja. Równowaga 
absorpcyjna. Prawo Henry’ego i Raulta. Dyfuzja gazu absorpcyjnie czynnego z fazy gazowej 
do ciekłej. Bilans materiałowy absorpcji. Absorpcja współprądowa i przeciwprądowa. 
Absorpcja z recyrkulacją absorbenta. Absorpcja w aparatach półkowych i z wypełnieniem. 
Desorpcja. Gazy wilgotne. Wilgotność względna i bezwzględna, entalpia powietrza 
wilgotnego. Adiabatyczne nawilżanie powietrza. Suszenie powietrza. Chłodzenie wody 
obiegowej. Suszenie ciał stałych. Równowaga suszarnicza. Bilans materiałowy i cieplny 
procesu. Suszenie izotermiczne, wieloetapowe z recyrkulacją. Kinetyka suszenia. Ekstrakcja, 
równowaga procesu i bilans materiałowy. Krystalizacja z roztworu. Siła napędowa procesu. 
Szybkość krystalizacji.  

Ćwiczenia  

Przykłady i zadania z zakresu obliczeń procesów wymiany ciepła. Przewodzenie ciepła przez 
ściany płaskie i cylindryczne, jedno- i wielowarstwowe. Wnikanie ciepła i promieniowanie. 
Przenikanie ciepła. Obliczenia procesowe wymienników ciepła i wyparek.  Przykłady i zadania 
z zakresu ruchu masy ze szczególnym uwzględnieniem procedur obliczeń procesowych: 
absorpcji, destylacji, rektyfikacji i suszenia. Nawilżanie powietrza.  
Laboratoria  

Określanie współczynnika przewodzenia ciepła. Wnikanie ciepła w ruchu ustalonym. 



  

Nieustalona wymiana ciepła. Wymiana masy w kolumnie rektyfikacyjnej. Badanie kinetyki 
suszenia. Krystalizacja i odparowanie. Proces ekstrakcji cieczy. Jednoczesna wymiana ciepła 
i masy. 

Literatura podstawowa  

[1] Serwiński M.: Zasady inżynierii chemicznej. Operacje jednostkowe. WNT, W-wa 1982. 

[2] Zarzycki R.: Wymiana ciepła i masy w inżynierii środowiska. WNT, W-wa 2005. 

[3] Lewicki P.: Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. WNT, W-wa 2000. 

[4] Ciesielczyk W., Kupiec K., Wiechowski A.: Przykłady i zadania z inżynierii chemicznej. 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1995. 

[5] Praca zbiorowa: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii chemicznej. Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej, 1995. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii  Chemicznej. WNT, W-wa 1998. 

[2] Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki. WNT, W-wa 1986. 

[3] Hobler T.: Dyfuzyjny ruch masy i absorbery. WNT, W-wa 1967. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Aparatura i Instalacje Przemysłowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M302 – Układy wielofazowe  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika płynów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie różnych układów dwufazowych z ciągłą fazą płynną, 
sposobów ich wytwarzania oraz rozdzielania. Opis i modelowanie układów i przepływów 
wielofazowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów i 
odpowiedzi. Egzamin pisemny. 

Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Podział i systematyka układów wielofazowych, opisujące je wielkości. Ruch fazy rozproszonej 
w płynie. Opory ruchu, współczynnik oporu ośrodka, równanie ruchu cząstek. Niezakłócone 
opadanie cząstek ciała stałego w płynie nieruchomym oraz w strumieniu poziomym i 
pionowym. Sedymentacja cząstek. Przepływy płynu przez złoże porowate. Układy z 
rozproszoną fazą ciekłą. Ruch kropel cieczy w nieruchomym płynie. Przepływ pęcherzy gazu 
przez ciecz. Prędkość wznoszenia się pęcherzy. Przepływ zawiesin przez przegrodę 
filtracyjną. Równanie Karmana-Kozeny`ego. Filtracja objętościowa. Filtracja powierzchniowa, 
równanie szybkości filtracji. Filtracja pod stałym ciśnieniem oraz ze stałą szybkością.  Filtracja 
w polu sił odśrodkowych. Mieszanie, podstawowe pojęcia i wielkości. Mieszanie układów 
wielofazowych. 

Ćwiczenia  

Zastępcze własności mieszanin wielofazowych, ich skład, gęstość i lepkość. Wyznaczanie 
prędkości opadania cząstek zawieszonych w płynie, niezakłóconego i zakłóconego. Transport 
pneumatyczny. Prędkość pęcherzyków gazu przy barbotażu oraz opory ruchu. Filtracja 
objętościowa ustalona i nieustalona. Filtracja rozdzielająca. Szczegółowe postacie równania 
szybkości filtracji. Osady nieściśliwe i ściśliwe. Zmienna grubość osadu na przegrodzie. 
Warunki prowadzenia mieszania układów wielofazowych. 
Literatura podstawowa  
[1] Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT, W-wa 1998. 

[2] Kamieński J.: Mieszanie układów wielofazowych. WNT, W-wa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Razumow I.: Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich. WNT, W-wa 1975 

[2] Malinowskaja A., Kolorimskij J.A., Kirsamow O.S., Rejnafart W.W.: Rozdzielanie zawiesin 
w przemyśle chemicznym. WNT, W-wa 1986. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



  

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Aparatura i Instalacje Przemysłowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M303 - Urządzenia przemysłowe  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 + L30 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 + L18 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Inżynieria procesowa”, „Układy 
wielofazowe”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją 
wybranych urządzeń przemysłowych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań. 
Egzamin pisemny i ustny. 

Ocena ko ńcowa : średnia ważona z laboratorium (40%) i egzaminu (60%) 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Maszyny do rozdrabniania ciał stałych. Konstrukcje i 
obliczenia kruszarki szczękowej, stożkowej, młotkowej, bijakowej, prętowej, gniotownika, 
młyna kulowego, tarczowego, strumieniowego. Sortowniki i klasyfikatory. Aparaty do 
rozdzielania układów niejednorodnych. Odstojniki, filtry do pracy ciągłej i okresowej. Wirówki 
ciągłe, automatyczne, okresowe, separatory, ultrawirówki. Mieszalniki pneumatyczne, 
hydrauliczne, mechaniczne i statyczne. Wymienniki ciepła płaszczowo rurowe. Zasady 
projektowania wysokosprawnych wymienników ciepła Wymienniki płytowe, spiralne, rury 
ożebrowane. Wyparki z cyrkulacja naturalną i wymuszoną. Wyparki cienkowarstewkowe i 
mechaniczne. Współprądowe i przeciwprądowe baterie wyparne. Urządzenia współpracujące 
z wyparkami. Chłodzenie gazów w wymiennikach bezprzeponowych. Suszarki do pracy 
ciągłej i okresowej. Krystalizatory z chłodzeniem, odparowaniem rozpuszczalnika i próżniowe. 
Aparaty stosowane w procesach absorpcji, desorpcji, adsorpcji, ekstrakcji, destylacji i 
rektyfikacji – rozwiązania konstrukcyjne, obliczenia konstrukcyjne i technologiczne. Wybrane 
problemy doboru aparatury procesowej. Projektowanie wybranych instalacji przemysłowych; 
aparaty i urządzenia współpracujące. 
Laboratoria  

Studenci wykonują 8 ćwiczeń laboratoryjnych: 

Stopień rozdrobnienia w łamaczu szczękowym. Filtr bębnowy próżniowy. Mieszanie cieczy. 
Mieszanie ciął stałych. Hydraulika kolumn z wypełnieniem. Wyznaczenie współczynnika. 
przenikania ciepła w wymienniku płaszczowo-rurowym. Badanie wymiennika płytowego. 
Termiczna desorpcja tlenu w aparacie kolumnowym. 

Literatura podstawowa  

[1] Pikoń J.: Aparatura Chemiczna. PWN, W-wa 1978.  

[2] Pikoń J.: Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej. PWN, W-wa 1979.  

[3] Błasiński H., Młodziński B.: Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, W-wa 1983. 

[4] Praca Zbiorowa: Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego. Ćwiczenia laboratoryjne. 
Skrypt Politechniki Krakowskiej, Kraków 1992. 



  

Literatura uzupełniaj ąca 

[1]  Serwiński M.: Zasady inżynierii chemicznej. Operacje jednostkowe. WNT, W-wa 1982. 
[2]  Hobler T.: Ruch ciepła i wymienniki. WNT, W-wa 1986. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Aparatura i Instalacje Przemysłowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M304 - Magazynowanie ciał stałych i płynów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się ze sposobami i warunkami magazynowania 
mediów, poznanie konstrukcji zbiorników magazynowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium końcowe (połówkowe). 

Ocena ko ńcowa : ocena z kolokwium końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cele magazynowania. Podział i rola magazynów. Warunki składowania. Magazynowanie 
gazów; podział zbiorników, lokalizacja. Zbiorniki o zmiennej objętości; mokre: dzwonowe i 
teleskopowe, suche: zbiorniki tłokowe systemów MAN i Klöne, uszczelnienia tłoków. Zbiorniki 
ciśnieniowe; kuliste i cylindryczne. Magazynowanie gazów skroplonych. Zbiorniki przenośne. 
Osprzęt. Warunki bezpieczeństwa; zagrożenie wybuchem i pożarem. Podziemne magazyny 
gazu. Magazynowanie cieczy; podział zbiorników. Zbiorniki z dachem stałym; zalety i wady; 
oddech długi i krótki. Zbiorniki z dachami pływającymi; przeznaczenie; zabezpieczenia 
przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. Zbiorniki niskociśnieniowe. Zbiorniki przenośne. 
Osprzęt zbiorników. Strategiczne zbiorniki podziemne. Magazynowanie ciał stałych. 
Własności ciał stałych, mające znaczenie przy ich magazynowaniu. Magazynowanie węgla i 
kruszyw na składowiskach. Zbiorniki na materiały sypkie; zasobniki i silosy. Zamknięcia i 
opróżnianie zbiorników. 
Literatura podstawowa   

[1] Ziółko J.: Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Arkady, W-wa 2008. 

[2] Sarjusz-Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. PWE, W-wa 2000. 

[3] Skuza L., Wojciechowska-Piskorska H.: BHP przy magazynowaniu. ODDK 2004. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie Tom I i II. ILiM 2008. 

[2] Praca zbiorowa: Vademecum magazynowania chemikaliów. Moritz 2009. 

[3] Korzeniowski A.: Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i 
spożywczych. ILiM 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jerzy Rosiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 
 
 
 
 
 



  

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Aparatura i Instalacje Przemysłowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M305 – Podstawy konstrukcji aparatury  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 + C30 + P15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 + C18 + P9 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów”, „Podstawy 
konstrukcji maszyn”. 

Założenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności konstruowania aparatury przemysłowej. 
Poznanie typowych jej elementów, ich rozwiązań oraz obliczeń wytrzymałościowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem urządzeń ciśnieniowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, samodzielne wykonanie dwóch 
projektów.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium. 
Zaliczenie projektów indywidualnych. Egzamin pisemny. 

Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna zaliczenia z ćwiczeń, projektów i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Specyfika aparatury przemysłowej, charakterystyczne jej cechy. Materiały konstrukcyjne 
stosowane w budowie aparatury przemysłowej, zasady doboru materiałów. Zasady 
konstruowania aparatury, warunki jej działania. Połączenia spawane elementów aparatury. 
Powłoki cylindryczne, kuliste, stożkowe i kombinowane. Dna płaskie, wypukłe i stożkowe. Dna 
sitowe. Połączenia kołnierzowo-śrubowe. Kołnierze kryzowe i szyjkowe. Podparcia aparatów. 
Naprężenia w powłokach. Stateczność postaci powłoki obrotowej. Ustawa o dozorze 
technicznym, przepisy, wytyczne i wymagania w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji 
urządzeń ciśnieniowych. Naprężenia dopuszczalne. Współczynnik osłabienia otworami. 
Współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego. Obliczanie grubości ścianki elementu 
poddanego działania ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Otwory w powłokach i ich 
wzmacnianie. Obliczanie grubości den. Projektowanie połączeń kołnierzowo-śrubowych. 
Naprężenia termiczne i ich kompensacja. Aparaty kolumnowe. Kolumny półkowe i z 
wypełnieniem. Obliczanie rusztów nośnych. Obciążenia wiatrem. Sprawdzanie stateczności 
kolumny i jej odporności na wywrót. Obliczanie podpory i śrub fundamentowych. Obliczenia 
elementów wirujących, wałów mieszalników i bębnów wirówek. Uszczelnienia wałów w 
aparatach z mieszadłami. 

Ćwiczenia  
Wybrane zagadnienia projektowania powłok obciążonych ciśnieniem wewnętrznym i 
zewnętrznym.  Obliczanie grubości ścianki elementów walcowych, kulistych i stożkowych, 
pełnych den płaskich i wyoblonych oraz den sitowych. Wzmacnianie otworów w powłokach i 
dennicach. Obliczanie połączeń kołnierzowo-śrubowych. Dobór sposobu podparcia aparatu. 
Zagadnienia stateczności powłok pracujących pod próżnią. Obliczenia przepustowości 
zaworów i płytek bezpieczeństwa. Obliczenia aparatów kolumnowych półkowych i z 
wypełnieniem. Obciążenie wiatrem aparatów wolnostojących. Obliczenie konstrukcyjne 
wymienników ciepła. Kompensacja naprężeń cieplnych. Podstawowe zagadnienia 
konstrukcyjne występujące przy projektowaniu elementów wirujących. Naprężenia w 
elementach wirujących, drgania wałów i ich łożyskowanie. 
 



  

Projekty  

Indywidualny projekt wybranego aparatu obejmujący jego koncepcję konstrukcyjną, dobór 
materiałów, obliczenia procesowe, konstrukcyjne i wytrzymałościowe elementów – obliczenia 
grubości ścianek powłok i dennic, króćców, połączeń kołnierzowo-śrubowych, podparć oraz 
rysunek złożeniowy. W przypadku aparatów wolnostojących dodatkowe obliczenia na 
obciążenie wiatrem, przy elementach wirujących – obliczenia drgań własnych i sprawdzenie 
obrotów krytycznych. 

Literatura podstawowa  

[1] Pikoń J.: Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej. Cz. I, II, III. PWN, W-wa 1979.  
[2] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. 

[3] Filipczak G., Witczak S.: Konstrukcja Aparatury Procesowej. Wydawnictwo Politechniki 
Opolskiej, Opole 1995. 

Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Filipczak G., Troniewski L., Witczak S.: Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych 
aparatury procesowej. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2005. 

[2]  Wilczewski T.: Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego. 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Aparatura i Instalacje Przemysłowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M306 – Elementy instalacji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Urządzenia przemysłowe”, „Podstawy 
konstrukcji aparatury”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi elementami budowy instalacji 
przemysłowych, ich konstrukcją i działaniem. Zdobycie umiejętności obliczania i doboru 
poszczególnych elementów instalacji technologicznych.  

Metody dydaktyczne:  wykłady audytoryjne wraz z prezentacjami multimedialnymi, 
samodzielne wykonanie projektu zadanej instalacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów indywidualnych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena końcowa z zaliczenia projektów.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Materiały konstrukcyjne w budowie instalacji. Hydraulika przepływu mediów w rurociągach, 
opory przepływu lepkościowe i lokalne, wpływ chropowatości rurociągu na opory, 
współczynniki oporów miejscowych dla typowych elementów instalacji, średnica ekonomiczna 
rurociągu. Obliczenia wytrzymałościowe grubości ścianki rurociągu, dobór i obliczenia 
podparć rurociągów. Straty ciepła w rurociągach, izolacja cieplna rurociągów. Armatura 
instalacji przemysłowych, zawory, obliczenia zaworów i głowic bezpieczeństwa (wg UDT i 
PN), sterowanie pracą zaworów, odwadniacze i odpowietrzacze. Maszyny przepływowe w 
instalacjach, pompy i wentylatory. Obliczanie kompensacji wydłużeń cieplnych rurociągów, 
kompensatory i ich rozwiązania konstrukcyjne i dobór. Sporządzanie schematów instalacji, 
znormalizowane symbole graficzne. Montaż instalacji przemysłowych.  

Projekty  

Projekt instalacji technologicznej dla zadanych parametrów pracy. Zakres projektu: analiza 
założeń technologicznych, przyjęcie koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego, obliczenia 
procesowe i hydrauliczne, obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych elementów 
składowych instalacji, obliczenia połączeń stałych i rozbieralnych, obliczenia i dobór podparć 
rurociągów, dobór armatury i osprzętu, schemat projektowanej instalacji.  

Literatura podstawowa     
[1] Pikoń J.: Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej. PWN, W-wa 1979. 
[2] Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów. PWN, W-wa 1998. 
[3] Chmielniak T. J.: Maszyny przepływowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. 
Literatura uzupełniaj ąca    

[1] Filipczak G., Witczak S.: Konstrukcja Aparatury Procesowej, skrypt Politechniki Opolskiej 
nr 175, Opole 1995.  

[2] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. WUDT-UC, 2003. 
[3] Klapp E.: Apparate- und Anlagentechnik. Springer-Verlag GmbH, 2002. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Jan Talaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 



  

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Aparatura i Instalacje Przemysłowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M307 – Seminarium dyplomowe  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy inżynierii procesowej”, „Układy 
wielofazowe”, „Urządzenia przemysłowe”, „Podstawy konstrukcji aparatury”. 

Założenia i cele przedmiotu:  przypomnienie, rozwinięcie i utrwalenie wiadomości z obszaru 
specjalności.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w seminarium,  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność co najmniej na 70% seminariów oraz 
wygłoszenie referatu. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z referatu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  
Prezentacje dotyczące poszczególnych operacji jednostkowych, ich podstaw procesowych, 
aparatury w jakiej są realizowane, jej budowy, działania, doboru i konstruowania. Referowanie 
przygotowywanych prac dyplomowych, wybranych fragmentów i zagadnień. 
Literatura  

Odpowiednia do tematyki prezentacji i wykonywanej pracy dyplomowej. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


