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Wymagania wstępne: Podstawy analizy matematycznej, kinetyka i termodynamika procesowa. 
Efekty kształcenia:  
Zdolność samodzielnego rozwiązywania i analizy problemów rachunkowych wymiany masy 
Treść merytoryczna przedmiotu: 
Wykłady: Wprowadzenie. Sposoby wyraŜania stęŜeń.  Sposoby ruchu masy.  Dyfuzja molekularna, wieloskładnikowa, 

wielokierunkowa.  Wnikanie masy; zjawisko, definicje współczynników, metody obliczeniowe.  Przenikanie masy; opis, 
obliczenia, metoda Hoblera.  Sposoby prowadzenia procesów przenoszenia masy (PM); sposoby kontaktowania faz, kierunki 
przepływu, zmienność w czasie.  Bilanse materiałowe i energetyczne procesów PM, linia operacyjna procesu.  Metody 
obliczeniowe PM; powierzchni międzyfazowej, jednostki przenikania masy, stopni teoretycznych i rzeczywistych, sprawności, 
linia równowagi termodynamicznej.  Absorpcja/desorpcja; aparatura procesowa – faza rozproszona gazowa lub ciekła, składniki 
inertne, absorpcja jednego składnika z/do gazu, wieloskładnikowa, nasycanie gazu.  Destylacja; równowaga ciecz-para, układy 
zeo- i azeotropowe – homo- i heterofazowe, aparatura, d. równowagowa, róŜniczkowa, z parą wodną. Rektyfikacja, ciągła, 
aparatura, r. dwu i wieloskładnikowa, metody obliczeniowe, stopnie teoretyczne i rzeczywiste, r. periodyczna, z czynnikiem 
rozdzielającym. Ekstrakcja, ekstraktory, równowaga ciecz-ciecz, e. jedno- i wielostopniowa. 

 Ćwiczenia projektowe: Przeliczanie stęŜeń, Równowaga ciecz-gaz, Dyfuzja, Siła i moduł napędowy dyfuzji, wnikania i 
przenikania masy, ujęcie Hoblera. Współczynniki wnikania i przenikania masy, obliczenia powierzchni międzyfazowej absorbera,  
Równowaga ciecz-para, Destylacja periodyczna i ciągła, Rektyfikacja ciągła, bilanse masowe i cieplne, linie operacyjne, liczba 
stopni teoretycznych, liczba półek. 

Ćwiczenia laboratoryjne: Wymiana masy metodą elektrochemiczną. Wymiana masy w układzie ciecz-gaz. Pomiar 
współczynnika wnikania masy w układzie ciecz- ciało stałe. Pomiar współczynnika wnikania masy w kolumnie nawilŜającej. 
Transport masy trasera w mieszalniku. Wymiana masy w reaktorze kolumnowym. Wpływ intensywności mieszania na 
współczynnik wnikania masy. 

Metody nauczania: Wykład: Prezentacja aparatury i teorii procesów przenoszenia masy metodami audiowizualnymi.  
Projekt: rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu wymiany masy, indywidualne konsultacje projektowe 
Laboratorium: Praktyczne pomiary procesów przenoszenia masy i opracowanie ich wyników 
Metody oceny: Egzamin pisemny (wykłady) oraz opracowanie projektu praktycznego dotyczącego wymiany masy w 
absorberze/ kolumnie rektyfikacyjnej.  
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