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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

2

3

Bezpieczeństwo eksploatacji aparatury przemysłowej
Industrial Equipment Operating Safety
B312

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

6.00

Semestry

57

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

15

0

0

0

0

0

7

0

15

15

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 1.Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji aparatury poprzez utrzymanie sprawności urządzeń przemysłowych)

Kod archiwizacji: E89291B2

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 2 2.Bezpieczeństwo przy eksploatacji urządzeń o napędzie elektrycznym; przenośników, kruszarek, młynów,
gniotowników, filtrów bębnowych, tarczowych, taśmowych, odstojników, wirówek do pracy ciągłej, półciągłej
i okresowej, mieszalników.
Cel 3 4.Identyfikacja temperaturowych i ciśnieniowych zagrożenia przy eksploatacji przeponowych wymienników
ciepła, wyparek ciśnieniowych i podciśnieniowych, baterii wyparnych współprądowych i przeciwprądowych,
krystalizatorów atmosferycznych, próżniowych , suszarek konwekcyjnych i kontaktowych.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 zaliczone przedmioty: Bezpieczeństwo pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza K1_W05 Zna podstawy obliczania i projektowania konstrukcji w stanach prostych i złożonych
z wykorzystaniem modeli materiałowych. T1A_W01 T1A_W02
EK2 Umiejętności K1_UP02 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. T1A_UP01 T1A_UP02
EK3 Umiejętności K1_UP05 Potrafi ocenić wpływ rozwiązywanych zagadnień inżynierskich na środowisko, na
ergonomię stanowiska pracy oraz na zagadnienia zarządzania i organizacji pracy. T1A_UB01 T1A_UP04
EK4 Kompetencje społeczne K1_K05 Potrafi identyfikować i rozwiązywać dylematy natury etycznej związane
z kontaktem ze współpracownikami z zespołu oraz podwładnymi, jak również dylematy zewnętrzne, związane
z efektami i wpływem własnych działań na życie innych ludzi. T1A_K05
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Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Zabezpieczenie maszyn oslonami stalymi i urzadzeniami optoelektrycznymi

Liczba
godzin
15

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

1.Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji aparatury poprzez wprowadzenie
systemu TPM (utrzymanie sprawności urządzeń przemysłowych) .

3

W2

2.Bezpieczeństwo przy eksploatacji urządzeń o napędzie elektrycznym;
przenośników, kruszarek, młynów, gniotowników, filtrów bębnowych, tarczowych,
taśmowych, odstojników, wirówek do pracy ciągłej, półciągłej i okresowej,
mieszalników

2
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W3

3.Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące
projektowania i wykonywania wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do
użytku Dyrektywa maszynowa , Dyrektywa niskonapięciowa, Dyrektywa
kompatybilności elektromagnetycznej i wdrażające je polskie przepisy prawne.

5

W4

4.Temperaturowe i ciśnieniowe zagrożenia przy eksploatacji przeponowych
wymienników ciepła, wyparek ciśnieniowych i podciśnieniowych, baterii wyparnych
współprądowych i przeciwprądowych, krystalizatorów atmosferycznych,
próżniowych samoklasyfikujących, suszarek konwekcyjnych i kontaktowych.
Stateczność aparatów kolumnowych półkowych i z wypełnieniem, obciążonych
wiatrem i śniegiem, stosowanych w procesach absorpcji, desorpcji destylacji
i rektyfikacji

5

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Naprężenia termiczne i kompensacja wydłużeń cieplnych w aparaturze
przemysłowej. Izolacje termiczne rurociągów i aparatury. Bezpieczeństwo ogniowe
i wybuchowe instalacji i urządzeń przemysłowych. Bezpieczeństwo aparatów
kolumnowych w warunkach obciążenia wiatrem i śniegiem. Zabezpieczenie przed
zniszczeniem kruszarek, młynów i odstojników. Obroty krytyczne elementów
wirujących, wałów mieszalników, bębnów wirówek.

Liczba
godzin

15

Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Próba ciśnieniowa zbiornika, analiza zmian grubości ścianki. Bezpieczny rozruch
i eksploatacja wymienników płytowych w warunkach zmiennych parametrów.
Bezpieczeństwo linii transportu pneumatycznego. Praca kolumn z wypełnieniem
w warunkach maksymalnych obciążeń faza gazową i ciekłą.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Zadania tablicowe
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

80

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Ćwiczenie praktyczne
F3 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Egzamin ustny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
W2 Konieczność uzyskania oceny pozytywnej z każdego efektu kształcenia
W3 Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej ocen z kolokwium, sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, i egzaminu.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
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Na ocenę 2.0

Nie zna podstaw obliczania i projektowania konstrukcji zapewniajacych
bezpieczenstwo ich eksploatacji

Na ocenę 3.0

Zna podstawy obliczania i projektowania konstrukcji zapewniajacych
bezpieczenstwo ich eksploatacji

Na ocenę 3.5

jw,

Na ocenę 4.0

jw.

Na ocenę 4.5

jw.

Na ocenę 5.0

jw.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom
realizacji zadania inżynierskiego. T1A_UP01 T1A_UP02

Na ocenę 3.0

Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom
realizacji zadania inżynierskiego. T1A_UP01 T1A_UP02

Na ocenę 3.5

jw.

Na ocenę 4.0

jw.

Na ocenę 4.5

jw.

Na ocenę 5.0

jw.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi identyfikować i rozwiązywać dylematy natury etycznej związane
z wpływem bezpieczeństwa eksploatacji aparatury na środowisko

Na ocenę 3.0

Nie potrafi identyfikować i rozwiązywać dylematy natury etycznej związane
z wpływem bezpieczeństwa eksploatacji aparatury na środowisko

Na ocenę 3.5

jw.

Na ocenę 4.0

jw.

Na ocenę 4.5

jw.

Na ocenę 5.0

jw.
Efekt kształcenia 4
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W05,
K1_UP02,
K1_UP05,
K1_K05

Cel 1

W1 W2 W3 W4
C1

N1 N3

F2 F3 P1

EK2

K1_W05,
K1_UP02,
K1_UP05,
K1_K05

Cel 2

W1 W2 W3 W4
L1

N2

F1 P1 P2

EK3

K1_W05,
K1_UP02,
K1_UP05,
K1_K05

Cel 3

W1 W2 W3 C1

N1 N3

P1

EK4
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Koch R. Noworyta A — Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, Warszawa, 1980, WNT
[2 ] Pikoń J — Aparatura chemiczna, Warszawa, 1978, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] ] Błasiński H., Młodziński B — Aparatura przemysłu chemicznego, Warszawa, 1983, PWN
[2 ] Praca Zbiorowa — Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego. Ćwiczenia, Kraków, 1992, Politechniki
Krakowskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż., prof. PK Janusz, Franciszek Krawczyk (kontakt: jkrawczy@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Janusz Krawczyk (kontakt: jkrawczy@pk.edu.pl)
2 dr.inż. Wiesław Szatko (kontakt: wszatko@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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