
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Aparatura i Instalacje Przemysłowe 
Kod - nazwa 
przedmiotu M801 –  Inżynieria procesowa  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + C15 + L15 5 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W18 + C9 + L9 5 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie procesów jednostkowych obejmujących wymianę 
ciepła i masy, ich opisów ilościowych i modeli matematycznych. Nabycie umiejętności 
prowadzenia obliczeń procesowych oraz wyznaczania wielkości charakteryzujących 
poszczególne procesy jednostkowe. 

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 jednostkowe. Wymiana ciepła i masy w ujęciu procesowym. Podstawy 
przewodzenia ciepła i konwekcji. Szczegółowe przypadki konwekcji. Przenikanie ciepła. 
Zastępcza różnica temperatur. Powierzchnia wymiany ciepła. Izolacja cieplna. Zatężanie 
roztworów. Bilans materiałowy i cieplny wyparki. Zużycie pary grzejnej oraz zagadnienia 
temperaturowe w wyparkach wielobiegowych. Baterie wyparne. Podstawowe pojęcia i 
równania przenoszenia masy. Dyfuzja ustalona i nieustalona. Wnikanie i przenikanie masy. 
Jednoczesne przenoszenie ciepła i masy. Destylacja i rektyfikacja. Ciecze o nieograniczonej 
rozpuszczalności. Równowaga fizyko-chemiczna ciecz-para. Destylacja różniczkowa i 
równowagowa. Destylacja ciągła układów dwuskładnikowych. Równanie linii operacyjnej. 
Bilans masowy i cieplny kolumny. Wyznaczanie liczby półek. Sprawność półek rzeczywistych. 
Bilans półki zasilanej. Stan cieplny surowca. Powrót i jego wpływ na przebieg rektyfikacji. 
Absorpcja i jej rodzaje. Równowaga absorpcyjna. Prawo Henry’ego i Raulta. Dyfuzja gazu 
absorpcyjnie czynnego z fazy gazowej do ciekłej. Bilans materiałowy absorpcji. Absorpcja w 
aparatach półkowych i z wypełnieniem. Desorpcja. Gazy wilgotne. Adiabatyczne nawilżanie i 
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, bilans materiałowy, 
obliczanie kolumn ekstrakcyjnych. 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 przenikanie ciepła 
Obliczenia procesowe wymienników ciepła i wyparek. Przykłady i zadania z zakresu ruchu 
masy z uwzględnieniem procedur obliczeń procesowych: destylacji, rektyfikacji, absorpcji, 
desorpcji i suszenia. Nawilżanie powietrza. 

Laboratoria  

Wyznaczanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Wymiana ciepła w przepływie 
ustalonym. Nieustalona wymiana ciepła. Badania procesu rektyfikacji. Kinetyka absorpcji. 
Badanie procesu suszenia ciał stałych. Odparowanie i krystalizacja z roztworu. 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]  Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii  Chemicznej. WNT, W-wa 1998. 

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

[2]  Hobler T: Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, W-wa 1976. 

[3]  Zarzycki R., Chacuk A., Starzak K.: Absorpcja i absorbery, WNT, W-wa 1995 

[4]  Synowiec P. H.: Krystalizacja przemysłowa z roztworu, WNT, W-wa 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 M802 - Aparatura przemysłowa  

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + C15 + L45 7 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W18 + C9 + L27 7 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją 
aparatury przemysłowej.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, praca indywidualna i 
grupowa w ramach ćwiczeń, 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  
Materiały ziarniste, wymiar, kształt ziarna, porowatość i powierzchnia właściwa. Podstawy 
analizy sitowej. Przenośniki i dozowniki ciał sypkich. Przenośniki taśmowe, kubełkowe, 
ślimakowe, pneumatyczne i hydrauliczne. Maszyny do rozdrabniania ciał stałych. Teorie 
rozdrabniania. Wyznaczenie kąta chwytu, pracy i mocy kruszenia, wydajności. Kruszarki 
szczękowe, stożkowe, młotkowe, bijakowe, prętowe, gniotowniki młyny kulowe, tarczowe, 
strumieniowe. Konstrukcje urządzeń do przesiewania i granulowania proszków. Sortowniki i 
klasyfikatory. Aparaty do rozdzielania układów niejednorodnych. Odstojniki, filtry do pracy 
ciągłej i okresowej. Wirówki ciągłe, automatyczne, okresowe, separatory, ultrawirówki. 
Mieszanie cieczy i ciał stałych. Mieszalniki statyczne. Wymienniki ciepła płaszczowo rurowe, 
wysokosprawne wymienniki ciepła, płytowe i spiralne. Chłodzenie gazów w wymiennikach 
bezprzeponowych. Suszarki konwekcyjne i kontaktowe. Krystalizatory z chłodzeniem, 
odparowaniem rozpuszczalnika i próżniowe, krystalizatory samoklasyfikujace. Typowe 
wymienniki masy, charakterystyka budowy i pracy wypełnień konwencjonalnych i 
strukturalnych. Rozwiązania konstrukcyjne aparatów stosowanych w procesach absorpcji, 
desorpcji, adsorpcji, ekstrakcji, destylacji i rektyfikacji. Obliczenia konstrukcyjne, 
technologiczne. Techniki membranowe: rodzaje membran, osmoza, odwrócona osmoza, 
Wybrane problemy doboru aparatury procesowej. Oprzyrządowanie typowych aparatów. 
Projektowanie wybranych instalacji przemysłowych; aparat i urządzenia współpracujące. 
Laboratoria  

Studenci wykonują 12 ćwiczeń laboratoryjnych: 

Kruszarka szczękowa, praca kruszenia. Własności fizyczne pyłów, analiza sitowa. Analiza 
sedymentacyjna pyłów. Wyznaczenie stałych filtracji w procesie filtracji próżniowej. Filtracja 
powietrza w filtrach workowych z pneumatyczną regeneracją. Mieszanie układów 
wielofazowych. Dyspergowanie gazu w cieczy mieszadłami różnej konstrukcji. Współczynnik 
przenikania ciepła w wymienniku współprądowym i przeciwprądowym. Charakterystyka 
cieplno-przepływowa wymiennika płytowego. Termiczna desorpcja tlenu w aparacie z 
wypełnieniem pakietowym. Rozpylanie cieczy rozpylaczami komorowymi. Odpylanie gazów w 
cyklonach o zmiennej średnicy.  

 
 



  

Ćwiczenia  
Praca i moc kruszenia. Obliczanie sił występujących w kruszarce szczękowej. Obliczenia 
wytrzymałościowe elementów kruszarki. Obliczenia technologiczne bębnowego filtra 
próżniowego do pracy ciągłej. Moc mieszania. Charakterystyka mocy. Obliczenia 
konstrukcyjne i wytrzymałościowe wału mieszalnika. Obliczenia technologiczne, cieplne i 
konstrukcyjne wymiennika płaszczowo-rurowego. Rozkład użytecznej różnicy temperatur i 
współczynniki przenikania ciepła w trójstopniowej, współprądowej baterii wyparnej. Obliczenia 
cieplne i konstrukcyjne półkowego skraplacza barometrycznego. Obliczenia cieplne 
krystalizatora samoklasyfikujacego z płaszczem chłodzącym. 
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 uzupełniajaca  

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

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

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

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 M803 – Przepływy wielofazowe  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W30 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W18 + C9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie różnych układów wielofazowych, sposobów ich 
opisu, wytwarzania, przepływów i rozdzielania.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

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

Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Wielkości opisujące mieszaniny wielofazowe. Ruch fazy rozproszonej w płynie. Opory ruchu, 
współczynnik oporu ośrodka, równanie ruchu cząstek. Niezakłócony ruch cząstek w płynie 
nieruchomym oraz w strumieniu poziomym i pionowym. Ruch fazy rozproszonej w polu sił 
odśrodkowych. Sedymentacja cząstek ciała stałego. Przepływy płynu przez złoże porowate. 
Transport hydrauliczny i pneumatyczny, pionowy i poziomy.  Prędkość zawisania i prędkość 
płynu konieczna do transportowania cząstek. Spadek ciśnienia w transporcie pionowym i 
poziomym. Układy z rozproszoną fazą ciekłą. Ruch kropel cieczy w nieruchomym płynie oraz 
w przepływie. Opory przepływu. Pojedynczy i łańcuchowy przepływ pęcherzy gazu przez 
ciecz. Prędkość wznoszenia się pęcherzy. Przepływy dwufazowe gaz-ciecz, poziome i 
pionowe, współ i przeciwprądowe. Struktury, mapy oraz opory przepływu. Przepływ zawiesin 
przez przegrodę filtracyjną. Filtracja objętościowa, równanie Karmana-Kozeny`ego. Filtracja 
powierzchniowa, równanie szybkości filtracji. Filtracja pod stałym ciśnieniem oraz ze stałą 
szybkością.  Filtracja w polu sił odśrodkowych. Mieszanie układów wielofazowych. Minimalne 
częstości obrotów mieszadeł. Wielkość i rozkłady cząstek fazy rozpraszanej i jej udziały. 
Konieczne nakłady energetyczne. 

Ćwiczenia  

Wyznaczanie prędkości opadania cząstek zawieszonych w płynie. Projektowanie instalacji 
transportu pneumatycznego. Wyznaczanie spadków ciśnienia przy przepływach 
dwufazowych. Filtracja objętościowa i powierzchniowa. 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. 

[3] Dziubiński M.: Hydrodynamika przepływu mieszanin dwufazowych ciecz−gaz. 
Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005. 

[4] Hapanowicz J.: Przepływy ciekłych układów dyspersyjnych. Wydawnictwo Politechniki 
Opolskiej 2006. 

 
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. 

[3] Pawłow K.F., Romankow P.G., Noskow A.A.: Przykłady i zadania z zakresu aparatury i 
inżynierii chemicznej. WNT, W-wa 1982. 

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 M804 – Instalacje przemysłowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Aparatura przemysłowa”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu 
projektowania oraz eksploatacji instalacji przemysłowych przeznaczonych dla realizacji 
procesów technologicznych.  

Metody dydaktyczne:  wykłady audytoryjne wraz z prezentacjami multimedialnymi, 
samodzielne wykonanie projektu instalacji dla indywidualnie zadanych parametrów pracy.  

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wpływ warunków procesowych i środowiskowych na konstrukcję instalacji. Nowoczesne 
materiały stosowane w budowie instalacji. Obliczenia hydrodynamiczne przepływu mediów w 
instalacjach. Obliczenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe ciśnieniowych elementów 
instalacji. Wymagania UDT dla ciśnieniowych instalacji przemysłowych. Zasady projektowania 
i wykonywania rurociągów technologicznych stalowych i z tworzyw sztucznych. Podwieszenia 
rurociągów pionowych i poziomych, ich obliczanie i dobór. Wydłużenia cieplne rurociągów, 
obciążenia siłami pochodzącymi od kompensatorów. Armatura odcinająca, regulująca i 
zabezpieczająca w instalacjach przemysłowych. Współpraca maszyn przepływowych z 
instalacją oraz zakresy ich regulacji. Komputerowe metody projektowania instalacji. Rozruch 
mechaniczny i technologiczny instalacji, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 
przeciwwybuchowego w instalacjach.   

Projekty  

Wykonanie projektu konstrukcyjnego zadanej instalacji przemysłowej zawierającej co 
najmniej dwa aparaty procesowe. Zakres projektu: analiza różnych możliwych rozwiązań 
konstrukcyjnych, obliczenia procesowe z uwzględnieniem transportu mediów pomiędzy 
aparatami, obliczenia wytrzymałościowe aparatów procesowych i rurociągów łączących, 
obliczenia i dobór podparć rurociągów, obliczenia i dobór armatury i osprzętu, obliczenia 
kompensatorów wydłużeń cieplnych, rysunek techniczny projektowanej instalacji.   

Literatura podstawowa     

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

[2] Chmielniak T. J.: Maszyny przepływowe. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. 
[3] Rydlewicz M.: AutoPIPE 6.1. Projektowanie i obliczenia rurociągów przemysłowych. Wyd. 

Helion, Gliwice 2001.  

Literatura uzupełniaj ąca    

[1] Korczak A., Rokita J.: Pompy i układy pompowe – obliczenia i projektowanie. Wyd. Polit. 
Śląskiej, Gliwice 1998. 

[2] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. WUDT-UC-RT, 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 M805 – Konstruowanie aparatury  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + C15  + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + C9 + P9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Aparatura przemysłowa”. 

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  

Aparatura przemysłowa, jej  specyfika i cechy charakterystyczne. Materiały konstrukcyjne 
oraz zasady ich doboru. Warunki działania aparatury. Powłoki, dna, połączenia kołnierzowo-
śrubowe, włazy i zamknięcia, podparcia aparatów. Naprężenia w elementach aparatury. 
Ustawa o dozorze technicznym, przepisy, wytyczne i wymagania w zakresie projektowania, 
budowy, eksploatacji urządzeń ciśnieniowych. Naprężenia dopuszczalne. Współczynnik 
osłabienia otworami. Współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego. Projektowanie 
elementów powłok obciążonych ciśnieniem wewnętrznym lub zewnętrznym: cylindrycznych, 
stożkowych prostych i wyoblonych, elementów zamknięć płaskich i wyoblonych, płyt sitowych, 
wzmocnień elementów cylindrycznych i płaskich, wzmocnień otworów występujących w 
powłokach, projektowanie powłok kulistych obciążonych ciśnieniem wewnętrznym, 
zewnętrznym oraz hydrostatycznym. Warunki stateczności powłok aparatów. Projektowanie 
połączeń kołnierzowo-śrubowych. Podparcia aparatów, rodzaje podpór, ich projektowanie 
oraz dobór. Aparaty kolumnowe. Kolumny półkowe i z wypełnieniem. Obliczanie rusztów 
nośnych. Obciążenie wiatrem. Sprawdzanie stateczności kolumny i jej odporności na wywrót. 
Obliczanie podpory i śrub fundamentowych. Naprężenia termiczne i ich kompensacja. 
Obliczenia konstrukcyjne wirujących elementów aparatury. Drgania wałów, obroty krytyczne 
elementów wirujących, masowe momenty bezwładności, moc potrzebna do ich napędu.  

Ćwiczenia  
Projektowanie powłok obciążonych ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym. Obliczanie 
grubości ścianki elementów walcowych, kulistych i stożkowych, den pełnych i sitowych. 
Wzmacnianie otworów w powłokach i dennicach. Projektowanie połączeń kołnierzowo-
śrubowych. Dobór sposobu podparcia aparatu. Zagadnienia stateczności powłok. Obliczenia 
przepustowości zaworów i płytek bezpieczeństwa. Projektowanie elementów wirujących, 
drgania wałów. Dodatkowe obciążenie wiatrem aparatów wolnostojących. Obciążenia 
termiczne projektowanych elementów aparatów. Kompensacja naprężeń cieplnych. 
Projekty  

Projekt wybranego aparatu obejmujący obliczenia procesowe, konstrukcyjne i 
wytrzymałościowe jego elementów – obliczenia grubości ścianek powłok i dennic, króćców, 
połączeń kołnierzowo-śrubowych, podparć. 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., Troniewski L., Witczak S.: Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych 
aparatury procesowej. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2005. 

Literatura uzupełniaj ąca 

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

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

[3]  Hitze H., Wilke H.: Elemente des Aparatebau. Springer-Verlag, 1992. 

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 M806 - Bezpiecze ństwo technologiczne i procesowe instalacji 

 

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

Stacjonarne – II  stopie ń I 2 W15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia 
procesów i eksploatacją instalacji technologicznych. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach, samodzielne pogłębianie wiedzy. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów 

Ocena ko ńcowa : ocena z testu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Bezpieczeństwo pracy urządzeń i instalacji – wiadomości ogólne. Identyfikacja źródeł 
zagrożenia. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla człowieka i środowiska. 
Ograniczenie zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi. Zagrożenia chemiczne: 
materiały wybuchowe, zapalne, toksyczne. Zagrożenie pożarem, wybuchem i nadciśnieniem. 
Zabezpieczenia antywybuchowe instalacji. Zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zagrożenia 
elektrycznością statyczną i ochrona przed nią. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla 
maszyn i urządzeń. Uwalnianie substancji szkodliwych do otoczenia. Wypływy cieczy i gazów 
ze zbiorników przez otwory. Wypływ cieczy i gazów z nieszczelnych lub pękniętych 
przewodów. 
Literatura podstawowa  

[1] Praca zbiorowa: Zapobieganie stratom w przemyśle Cz. III. Wydawnictwo Politechniki 
Łódzkiej, Łódź 2000.  

[2] Borysewicz M. Podemski S. Ryzyko poważnych awarii rurociągów przesyłowych 
substancji niebezpiecznych CIOP 2002 

[3] Borysewicz M, Lisowska E, Żurek J, Systemy zintegrowanego zarządzania 
bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i 
oddziaływaniem na środowisko. CIOP 2001 

[4] Ostrowski T. Wybuchy pyłów w przemyśle. IW CRZZ warszawa, 1980 
Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Ryng M „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym”, WNT,1985 
[2] Grabarczyk Z ,Karczewska A. Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych 

wybuchem. CIOP, 2008 

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 M807 - Technologia  budowy i monta żu urządzeń przemysłowych  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 2 

Niestacjonarne II stopie ń I 2 W18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Nowoczesne materiały inżynierskie”, 
„ Aparatura przemysłowa”.  

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi technologiami wytwarzania 
elementów instalacji przemysłowych oraz ich łączeniem. Poznanie zasad montażu 
wyposażenia kontrolno-pomiarowego instalacji przemysłowych. Zdobycie umiejętności 
identyfikacji zagrożeń eksploatacyjnych elementów instalacji i poznanie metod ich ochrony. 
Poznanie zasad planowania budowy instalacji, utrzymania ruchu i gospodarki remontowej.  

Metody dydaktyczne:  wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywność na zajęciach, test z wykładów.  

Ocena ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Podstawowe metody kształtowania i łączenia elementów. Wykonywanie zbiorników 
ciśnieniowych. Metody budowania zbiorników magazynowych, zbiorniki i magazyny 
niekonwencjonalne. Montaż wyposażenia aparatów. Przepisy UDT dotyczące odbioru i 
przeglądu zbiorników. Zasady montażu instalacji rurociągowych i aparatury kontrolnej. 
Metody ochrony antykorozyjnej. Zasady planowania i budowy instalacji przemysłowych. 
Elementy bezpieczeństwa czynnego i biernego instalacji. Zużycie elementów instalacji i 
metody zapobiegania zużyciu. Zasady eksploatacji i wykonywania prac remontowych.  

Literatura podstawowa     

[1] Łomnicki S., Gierek E.: Technologia budowy i montażu aparatury chemicznej, skrypt PK, 
Kraków, 1980. 

[2] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego, W-wa 2003. 

[3] J. Pikoń; Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, PWN W-wa, 1979. 

Literatura uzupełniaj ąca    

[1] Ludwig E.: Applied process design for chemical and petrochemical plants, Butterworth-
Heinemann, Houston, 1999. 

[2] Bausbacher E., Hunt R.: Process plant layout and piping design, Auerbach Publisher, 
Boston, 1990. 

[3] Mistur L.: Spawanie I napawanie w naprawach części maszyn I konstrukcji metalowych, 
Wydawnictwo KaBe, 2003. 

[4] Moss D.R.: Pressure vessel design manual, Elsevier Inc., 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Wiesław Szatko 

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 M809 - Technologia procesów przetwórczych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Inżynieria procesowa”, „Aparatura 
przemysłowa”, „Instalacje przemysłowe”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z kompleksowym rozwiązywaniem problemów 
technologicznych przy uwzględnieniu specyficznych warunków lub wymagań danej branży. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium zaliczeniowe. 

Ocena ko ńcowa : ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Podstawowe wiadomości o technologii chemicznej. Geneza nowego procesu 
technologicznego (koncepcja chemiczna procesu, koncepcja technologiczna procesu, prace 
doświadczalne w skali laboratoryjnej, ćwierćtechnicznej, półtechnicznej oraz w skali zakładu 
doświadczalnego). Zasady technologiczne. Technologia produkcji kwasu siarkowego. 
Nietypowe rozwiązania procesowe i konstrukcyjne; metoda podziemnego wytopu siarki, piec 
kontaktowy – wielostopniowe utlenianie, chłodzenie bezprzeponowe, absorpcja chemiczna w 
98% H2SO4 i fizyczna w stężonym oleum. Problem emisji nieprzereagowanego SO2. 
Technologia wydobycia, transportu i przeróbki ropy naftowej; przeróbka zachowawcza i 
destrukcyjna, instalacja DRW, pozyskiwanie i modyfikacja paliw i surowców do syntez 
organicznych. Produkcja związków azotowych; przykład procesu prowadzonego pod wysokim 
ciśnieniem, przygotowanie gazu syntezowego, rozwiązanie konstrukcyjne reaktora do syntezy 
amoniaku, oddzielenie produktu i obieg kołowy surowców. Specyfika przemysłu 
farmaceutycznego. Specyficzne wymagania odnośnie jednorodności i czystości produktu, 
sterylność produkcji, dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. Technologia produkcji 
aspiryny. Instalacje w przemyśle spożywczym. Zachowanie czystości produkcji, kontrola 
jakości surowców i produktów, specyficzne sposoby magazynowania i dystrybucji. 
Technologia produkcji spirytusu.  

Literatura podstawowa  
[1] Molenda J.: Technologia chemiczna. WSiP, W-wa 1982. 
[2] Pijanowski E.: Ogólna technologia żywności. WNT, W-wa 2004. 
[3] Lewicki P.: Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. WNT, W-wa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kubiński W.: Inżynieria i technologie produkcji. AGH 2008 
[2] Schmidt-Szałowski K., Sentek J.: Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów 
produkcyjnych. OWPW 2001. 
[3] Kaczyński T.: Synteza i technologia chemiczna leków. ISP PAN 1993. 
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 M921 - Sterowanie procesów przemysłowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Inżynieria procesowa”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się budową i działaniem aparatury kontrolno-
pomiarowej oraz metodami pomiarów przemysłowych. Zapoznanie się z budową i zasadą 
działania podstawowych urządzeń układów regulacji i sterowania, metodami regulacji. 
Zdobycie umiejętności analizy poprawnego działania i doboru elementów układu sterowania 
dla wybranych procesów przemysłowych. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach, samodzielne pogłębianie 
wiedzy. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium 
zaliczeniowego. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Zagadnienie podstawowe, symbole, oznaczenia, schematy regulacji i sterowania procesami. 
Pomiary przemysłowe, metody pomiarów, przetworniki sygnałów, dokładność przyrządów 
pomiarowych. Pomiary wielkości elektrycznych. Pomiary przesunięcia, prędkości i liczby 
sztuk. Pomiary poziomu cieczy, siły, ciśnienia i przepływu płynów. Pomiary temperatury i 
stężenia substancji. Statyczne i dynamiczne właściwości układów regulacyjnych. Klasyfikacja 
układów regulacji automatycznej, statyczne i dynamiczne właściwości regulatorów, 
urządzenia peryferyjne układów regulacji. Przemysłowe sterowniki mikroprocesorowe 
wskaźniki jakości regulacji automatycznej. Układy sterowania, sygnalizacji i blokady. 
Sterowanie parametrami procesów w przemyśle.  

Ćwiczenia  

Projektowanie układów sterowania i regulacji. Układy sterowania parametrami procesów w 
przemyśle (stosunek przepływu płynów, poziom cieczy, ciśnienie gazu, temperatura – proces 
ekstrakcji, proces suszenia, proces krystalizacji, bateria wyparna, aparat dyfuzyjny, reaktor 
chemiczny, wymiennik ciepła). Sterowanie procesami mechanicznej, chemicznej i biologicznej 
neutralizacji ścieków. Sterowanie procesów wytwarzania produktów spożywczych.     

Literatura podstawowa    
[1] Ludwicki M.: Sterowanie procesami w przemyśle spożywczym. PTTŻ, Łódź 2002. 
[2] Pochopień B.: Automatyzacja procesów przemysłowych, WWSiP, W-wa 1993. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Romer E.: Miernictwo przemysłowe. WNT, W-wa 1970. 
[2] Taylor J.R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, W-wa 1995. 
[3] Żelazny M.: Podstawy automatyki, PWN,  W-wa 1976. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Ryszard Wójtowicz 

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 M922 – Podstawy teorii systemów  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Inżynieria procesowa”, „Aparatura 
przemysłowa”. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie sposobów prowadzenia analizy elementów 
składowych procesu technologicznego, powiązań i zależności między nimi.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów 
(kartkówek). 

Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Pojęcia podstawowe. Systemy i ich struktury. Modelowanie procesów technologicznych. 
Modelowanie fizyczne. Teoria podobieństwa. Planowanie doświadczeń. Wybrane plany 
eksperymentów. Matematyczne metody opracowania wyników badań. Modelowanie 
matematyczne. Zasada izomorfizmu modeli. Budowa modelu. Równania stanu. Symulacja 
modeli. Wybrane metody numeryczne. Wybrane zagadnienia z optymalizacji. Metody 
poszukiwania ekstremum. Podstawy teorii grafów. Optymalizacja systemów złożonych. 
Zadanie optymalizacji. Optymalizacja w układzie hierarchicznym. 

Ćwiczenia  

Modelowanie fizyczne. Analiza wymiarowa i liczby kryterialne. Obiekt, wielkości wejściowe i 
wyjściowe, stopnie swobody. Metody statystyki matematycznej. Analiza wariancji, regresji i 
kowariancji. Modelowanie wybranych procesów. Wykorzystanie metod numerycznych.  
Kryteria optymalizacji, funkcje celu i wyznaczanie ich ekstremów.  
Literatura podstawowa  
[1] Luyben K.: Modelowanie, symulacja i sterownie procesów przemysłu chemicznego.  
      WNT, W-wa 1976. 
[2] Sieniutycz S.: Optymalizacja w inżynierii procesowej. WNT, W-wa 1978. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ostrowski G. M., Wolin J. M,: Optymalizacja złożonych systemów technologii chemicznej. 

WNT, W-wa 1974. 
[2] Lipatow L. N.: Typowe procesy technologii chemicznej jako obiekty sterowania. WNT,     

W-wa 1977. 
[3] Johstone R. E., Thring M.W.: Instalacje doświadczalne, modele i metody powiększania 

skali. WNT, W-wa 1980. 
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 M923 – Pomiary zanieczyszcze ń 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami pomiarowymi podstawowych 
parametrów w instalacjach ochrony środowiska. Przyrządy pomiarowe i błędy pomiarów. 
Monitoring. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie zbiorczego 
kolokwium. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Właściwości statyczne urządzeń pomiarowych, metody pomiarowe. Znormalizowane sygnały 
pomiarowe. Własności dynamiczne przetworników i elementów urządzeń pomiarowych. 
Urządzenia do pomiaru ciśnień. Pomiar temperatury – przyrządy. Pomiary składu 
chemicznego. Pomiary stężenia zanieczyszczeń stałych i gazowych w gazach. Instalacje 
odciągowe. Oznaczenie składu chemicznego gazu; metodyka poboru próbki gazu do analizy 
(CO, CO2, SO2, NOx.). Metodyka pomiaru skuteczności.  Metoda pomiaru średnicy cząstki i 
skuteczności przedziałowej odpylacza za pomocą impaktorów kaskadowych. Pomiary 
wilgotności: higrometry, psychrometry, wzorcowanie. Pomiar gęstości i lepkości.  Metody 
izotopowe. Legalizacja przyrządów pomiarowych, wpływ korozji, temperatury, jakość izolacji, 
konserwacja. 

Laboratoria  
Własności fizykochemiczne pyłów. Pomiar stężenia pyłu w przewodach. Wzorcowanie 
urządzeń do pomiaru temperatury. Zanieczyszczenia powietrza - monitoring. Organizacja i 
wyposażenie laboratorium do analizy wody i w oczyszczalni ścieków. Błędy przyrządów 
pomiarowych, błędy pomiarów. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe - dynamiczne 
właściwości układów pomiarowych, błędy przyrządów pomiarowych, błędy pomiarów. 
Komputerowe wspomaganie układów pomiarowych. 
Literatura podstawowa    
[1] Gromiec J.: Pomiary i ocena stężeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy. 

CIOP, W-wa 2004. 
[2] PN-Z-04030.07 "Pomiar stężenia i strumienia masy w gazach odlotowych metodą 
     grawimetryczną". 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Metodyka pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – OPAM Katowice. 
[2] GIOŚ  010.94-E8 Metoda poboru próbek gazu z gazów odlotowych i ich przygotowanie do 

chromatografii gazowej. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Zdzisław Roszak 

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 M924 – Metrologia przepływów turbulentnych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się ze współczesnymi metodami pomiarowymi 
stosowanymi w metrologii przepływów turbulentnych.  

Metody dydaktyczne:  wykłady audytoryjne wraz z prezentacjami multimedialnymi, 
samodzielne wykonanie pomiarów i opracowanie wyników w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie zbiorczego 
kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia turbulencji przepływów. Znaczenie turbulencji dla intensyfikacji operacji 
jednostkowych w aparaturze procesowej. Elementy statystycznej teorii turbulencji, równania 
transportu dla przepływów turbulentnych. Parametry turbulencji. Metody pomiarowe 
stosowane w metrologii przepływów turbulentnych. Fizykalne podstawy termoanemometrii, 
układy termoanemometru, ocena dokładności pomiaru z zastosowaniem techniki 
termoanemometrycznej. Charakterystyka laserowej anemometrii dopplerowskiej (LDA), 
modele fizyczne w anemometrii laserowej, budowa i zasada działania anemometru 
laserowego, generacja i przetwarzanie sygnałów LDA, zastosowanie LDA do pomiarów w 
aparaturze procesowej, dobór optymalnego posiewu w pomiarach LDA. Anemometria 
obrazowa (PIV) i częstotliwościowo-fazowa (PDA). Źródła błędów w pomiarach 
anemometrycznych. Porównanie różnych technik pomiarowych.  

Laboratoria  

Pomiar rozkładu chwilowych prędkości przepływu gazu w kanale kołowym za pomocą 
termoanemometru. Pomiar rozkładu chwilowych prędkości przepływu cieczy w aparacie 
procesowym za pomocą dwukanałowego anemometru laserowego. Wyznaczanie prędkości 
średnich i składowych fluktuacyjnych prędkości. Wyznaczanie stopnia turbulencji. 
Wyznaczanie kinetycznej energii turbulencji oraz jej dyssypacji. Wyznaczanie 
charakterystycznych skal turbulencji dla przepływów burzliwych. Badania wpływu zmian 
parametrów ruchowych aparatu procesowego na turbulencję przepływu w aparacie. 

Literatura podstawowa     
[1] Elsner J. W.: Metrologia turbulencji przepływów. Wyd. PAN, Warszawa 1995. 
[2] Elsner J. W.: Turbulencja przepływów. PWN, Warszawa 1987.  
[3] Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca    
[1] Tropea C., Borys M., Damaschke N.: Laser Doppler and Phase Doppler Measurement  

Techniques. Springer Verlag 2003. 
[2] Mathieu J., Scott J.: An Introduction to Turbelent Flow. Cambridge University Press, 2000. 
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 M810 – Seminarium dyplomowe  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Inżynieria procesowa”, „Przepływy 
wielofazowe”, „Aparatura przemysłowa”, „Konstruowanie 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 ich fragmentów i zagadnień. 
Literatura  

Odpowiednia do tematyki prezentacji i wykonywanej pracy dyplomowej. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


