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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten pomoŜe Ci w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu 
stosowania maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, ujętych w modułowym 
programie nauczania dla zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego. 

Do nauki otrzymujesz Poradnik, który zawiera: 
− wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać przed 

przystąpieniem do nauki w tej jednostce modułowej,  
− cele kształcenia – wykaz umiejętności jakie ukształtujesz podczas pracy z tym 

poradnikiem, 
− materiał nauczania – czyli zestaw wiadomości, które powinieneś posiadać, aby 

samodzielnie wykonać ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające – zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś 

podane treści i moŜesz juŜ rozpocząć realizację ćwiczeń, 
− ćwiczenia – mają one na celu ukształtowanie Twoich umiejętności praktycznych. 

Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych powinieneś korzystać z instrukcji 
stanowiskowych, wskazówek i poleceń nauczyciela, zwracając szczególną uwagę na 
przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i przepisów przeciwpoŜarowych. 

Po wykonaniu ćwiczeń sprawdź poziom swoich postępów rozwiązując test „Sprawdzian 
postępów” zamieszczony po ćwiczeniach, zaznaczając w odpowiednim miejscu, jako 
właściwą Twoim zdaniem, odpowiedź TAK albo NIE. Odpowiedzi TAK wskazują Twoje 
mocne strony, natomiast odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy i nie w pełni 
opanowane umiejętności praktyczne, które musisz nadrobić.  

Po zrealizowaniu programu jednostki modułowej nauczyciel sprawdzi poziom Twoich 
umiejętności i wiadomości. Otrzymasz do samodzielnego rozwiązania test pisemny oraz 
zadanie praktyczne, w formie ćwiczenia laboratoryjnego. Nauczyciel oceni oba sprawdziany 
i na podstawie określonych kryteriów podejmie decyzję o tym, czy zaliczyłeś program 
jednostki modułowej.  
− sprawdzian postępów – zestaw pytań, na podstawie których sam moŜesz sprawdzić, czy 

potrafisz samodzielnie poradzić sobie z zadaniami, które wykonywałeś wcześniej, 
− sprawdzian osiągnięć – zawiera zestaw zadań testowych (test wielokrotnego wyboru), 
− literaturę – wykaz pozycji, z jakich moŜesz korzystać podczas nauki. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny 
pracy oraz instrukcji przeciwpoŜarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 
Przepisy te poznałeś juŜ podczas trwania nauki i naleŜy je bezwzględnie stosować.  
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− posługiwać się terminologią zawodową, 
− odczytywać oraz wykonywać proste rysunki techniczne i schematy technologiczne, 
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz 

ochrony środowiska,  
− organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
− udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, 
− komunikować się z uczestnikami procesu pracy, 
− przestrzegać przepisów kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika 

i pracodawcy, 
− przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych, 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej i warsztatowej, 
− scharakteryzować i rozpoznać materiały stosowane do budowy aparatów i urządzeń 

przemysłu chemicznego, 
− rozpoznać elementy konstrukcyjne aparatów i urządzeń, 
− określić sposoby zapobiegania korozji materiałów konstrukcyjnych i wykładzin 

w aparatach, urządzeniach i instalacjach przemysłu chemicznego, 
− scharakteryzować powłoki ochronne stosowane w aparatach i urządzeniach przemysłu 

chemicznego, 
− wskazać przykłady zastosowania powłok ochronnych w aparatach i urządzeniach 

przemysłu chemicznego, 
− rozpoznać rodzaje powłok ochronnych na podstawie ich wyglądu, opisu, właściwości 

chemicznych i fizycznych, 
− scharakteryzować budowę i zasadę działania aparatów i urządzeń przemysłu 

chemicznego, 
− określić zasady obsługi podstawowych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− sporządzić bilanse energetyczne i materiałowe procesów prowadzonych w aparatach 

i urządzeniach, 
− rozróŜnić znormalizowane symbole aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− wskazać na schematach aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego, 
− określić zastosowanie aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− dobrać aparaty i urządzenia do wskazanych procesów technologicznych, 
− racjonalnie wykorzystać sprzęt i aparaturę oraz substancje i czynniki energetyczne, 
− prowadzić dokumentację prac laboratoryjnych, 
− ocenić szkodliwość stosowanych substancji niebezpiecznych na podstawie ich kart 

charakterystyk, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpoŜarowe podczas prac 

laboratoryjnych i warsztatowych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Klasyfikacja maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu 
chemicznego. Znormalizowane symbole aparatów i urządzeń 
przemysłu chemicznego 

 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Przemysł chemiczny pod względem róŜnorodności urządzeń stosowanych do 

prowadzenia róŜnego rodzaju procesów technologicznych zajmuje z pewnością, jeŜeli nie 
pierwsze, to na pewno jedno z pierwszych miejsc. Aby mógł być zrealizowany dowolny 
proces produkcyjny muszą być spełnione pewne warunki, z których bardzo istotne jest 
posiadanie odpowiednich urządzeń stanowiących środki produkcji. 

Urządzenia moŜna podzielić na:  
zbiorniki magazynowe: 

 

 
Rys. 1. Zbiorniki magazynowe na produkty chemiczne [29] 

 
maszyny i aparaty: 

 

Rys. 2. Przykłady maszyn i aparatów przemysłu chemicznego [29] 
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przyrządy: 

 
Rys. 3. Przykłady przyrządów przemysłu chemicznego [29] 

 
Zbiorniki magazynowe są to naczynia o róŜnym kształcie, odpowiednio wyposaŜone, 

które słuŜą do przechowywania i transportu materiałów płynnych i stałych sypkich. 
Maszyny są to urządzenia stanowiące układy dynamiczne o ścisłe określonym działaniu, 

stosowane do następujących celów: przetworzenia energii, zmiany cech uŜytkowych 
materiałów, zmiany połoŜenia materiałów, dostarczenia informacji. 

Charakterystyczną cechą kaŜdej maszyny jest ruch jej części wskutek działania sił lub 
momentów sił. 

Aparaty są to urządzenia, w których przebiegają procesy fizyczne, fizykochemiczne lub 
chemiczne, mające na celu zmianę własności substancji biorących udział w tym procesie. 

Przyrządy są to urządzenia dostarczające informacji charakteryzujących parametry 
przebiegającego procesu w maszynie lub aparacie. 

Maszyny dzieli się na:  
− energetyczne, słuŜące do przetwarzania jednego rodzaju energii w drugi (na przykład 

turbina parowa, silnik elektryczny, itp.),  
− technologiczne, słuŜące do zmiany kształtu, wielkości i innych parametrów fizycznych 

materiałów podlegających działaniu maszyny (na przykład rozdrabniarka, tokarka, 
tabletkarka, itp.),  

− transportowe, słuŜące do zmiany połoŜenia materiałów (na przykład pompa, przenośnik, 
dźwignica, samochód, itp.),  

− informacyjne, słuŜące do przetwarzania informacji (na przykład maszyny matematyczne 
– kalkulatory i komputery). 
Aparaty w zaleŜności od rodzaju procesów przebiegających w danym aparacie moŜna 

podzielić na cztery grupy: do przenoszenia pędu, do wymiany ciepła, do wymiany masy, do 
prowadzenia reakcji chemicznych i elektrochemicznych. 

Do grupy pierwszej naleŜą aparaty słuŜące do przygotowywania mieszanin, noszące 
nazwę mieszalników i aparaty stosowane do rozdzielania układów niejednorodnych, na 
przykład komory pyłowe, cyklony, odstojniki, filtry, wirówki, hydrocyklony. Grupa druga 
obejmuje wymienniki ciepła i aparaty wyparne. Grupa trzecia obejmuje krystalizatory, 
destylatory, absorbery, adsorbery, ekstraktory i suszarki. Do grupy czwartej naleŜą reaktory 
i elektrolizery. 

W zaleŜności od charakteru pracy zarówno maszyny technologiczne i transportowe, jak 
i aparaty moŜna podzielić na trzy grupy: o działaniu okresowym, o działaniu półciągłym, 
o działaniu ciągłym. 

W urządzeniach o działaniu okresowym istnieją wyraźnie trzy kolejno po sobie 
następujące czynności: doprowadzenie surowca, proces technologiczny lub operacja 
i odprowadzenie produktu. W urządzeniach o działaniu półciągłym (dotyczy to ściśle biorąc 
tylko aparatów), stanowiących pewne zespoły, poszczególne części zespołu pracują w sposób 
okresowy, ale cały zespół pracuje w sposób ciągły (na przykład bateria ekstrakcyjna). 
W urządzeniach o działaniu ciągłym w tym samym czasie odbywa się doprowadzenie 
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surowców, przebieg procesu i odprowadzenie produktów. Parametrem charakteryzującym 
urządzenie produkcyjne jest jego zdolność przerobowa lub produkcyjna. Zdolnością 
przerobową w przypadku urządzeń produkcyjnych o działaniu okresowym nazywa się 
stosunek ilości przerobionego surowca w okresie jednego cyklu przerobowego do czasu 
trwania tego cyklu. Natomiast zdolnością produkcyjną tych urządzeń nazywa się stosunek 
ilości produktu otrzymanego w jednym cyklu do czasu trwania tego cyklu. Zdolność 
przerobowa urządzeń pracujących w sposób ciągły jest to ilość przerobionego surowca 
w jednostce czasu, a zdolność produkcyjna – ilość produktu otrzymanego w jednostce czasu. 
Zdolność produkcyjna bardzo często jest określona wydajnością urządzenia. Dla urządzeń 
pomocniczych (na przykład przenośników) tym parametrem charakteryzującym jest właśnie 
wydajność jako ilość materiału podlegającego danej operacji w jednostce czasu. 
 
Znormalizowane symbole aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego 

Schemat technologiczny jest waŜnym dokumentem w procesie projektowania. Jest to 
rysunek, na którym za pomocą symboli przedstawiających proste lub złoŜone procesy 
jednostkowe oraz ich powiązanie – przedstawia się proces technologiczny. Schemat musi być 
jasny, zwarty, dokładny i kompletny. 

Przykładowe symbole graficzne przedstawione są na rysunku 4. 
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Rys. 4. Przykłady symboli graficznych aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym [21] 
 
Bez względu na stopień złoŜoności kaŜdy chemiczny proces technologiczny moŜe być 

odwzorowany jako zespól prostszych elementów – operacji jednostkowych i chemicznych 
procesów jednostkowych – związanych i współpracujących ze sobą za pośrednictwem 
strumieni materiałowych i energetycznych. Graficznym przedstawieniem procesu na tym 
poziomie uproszczenia jest schemat technologiczny. Aparaty i urządzenia, w których 
przebiegają operacje i procesy jednostkowe, przedstawione są w nim za pomocą 
uproszczonych symboli graficznych, identyfikujących rodzaj przedstawianego obiektu, lecz 
z pominięciem szczegółów konstrukcji i bez zachowania proporcji do rzeczywistych 
rozmiarów. Linie strumieni materiałowych ukazują ruch materiałów i kolejność ich przerobu 
w poszczególnych stadiach danego procesu. 

KaŜdy schemat technologiczny powinien zawierać: 
− aparaty technologiczne (narysowane symbolicznie) z rozmieszczeniem (wyŜej, niŜej) 

oraz z zachowaniem orientacyjnej skali (duŜy, mały), 
− połączenia rurociągowe pomiędzy aparatami z zasadniczą armaturą, 
− wszystkie media technologiczne wchodzące i wychodzące z węzła (na początku i końcu 

schematu) z ich oznaczeniem i adresami (skąd, dokąd), 
− doprowadzenie (i odprowadzenie) czynników energetycznych i pomocniczych, 
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− punkty pomiarów i automatyki oraz główne zawory regulacyjne, 
− punkty poboru próbek analitycznych (analizy międzyoperacyjne), 
− numerację poszczególnych aparatów (i ewentualnie ich podstawowe parametry na 

przykład w formie tabelki), 
− wykaz stosowanych skrótów i symboli, 
− tabelkę schematu (nazwa instalacji i węzła, wykonawcy, data, podpisy).  

Przykładowy schemat technologiczny przedstawiony jest na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Przykładowy schemat technologiczny [21] 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Na jakie grupy moŜemy podzielić urządzenia słuŜące do realizacji procesów 

produkcyjnych w przemyśle chemicznym? 
2. Jakie aparaty wykorzystuje się do procesów przenoszenia ciał stałych, cieczy i gazów 

w przemyśle chemicznym? 
3. Jakie aparaty wykorzystuje się do procesów wymiany ciepła w przemyśle chemicznym? 
4. Jakie aparaty wykorzystuje się do procesów wymiany masy w przemyśle chemicznym? 
5. Co to jest i co powinien zawierać schemat technologiczny? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego na podstawie znormalizowanych 
symboli. Wyszukaj informacje o rozpoznanych aparatach i urządzeniach w Internecie. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem listę symboli aparatów i urządzeń dla których będzie wykonane 

ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Lp. Symbol aparatu / urządzenia Aparat/urządzenie (nazwa) 
1.   

 

6) wyszukać informacje o rozpoznanych aparatach i urządzeniach w Internecie, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− komputer z dostępem do Internetu, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego na zdjęciach instalacji 
chemicznych. Wyszukaj informacje o rozpoznanych aparatach i urządzeniach w Internecie. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem listę zdjęć instalacji chemicznych dla których będzie wykonane 

ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Lp. Zdj ęcie aparatu / urządzenia Rozpoznana aparatura / urządzenie 
1  

1.  
2  

 

6) wyszukać informacje o rozpoznanych aparatach i urządzeniach w Internecie, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
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Ćwiczenie 3 
Rozpoznaj aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego na schematach instalacji 

chemicznych. Wyszukaj informacje o rozpoznanych aparatach i urządzeniach w Internecie. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem listę schematów instalacji chemicznych dla których będzie 

wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Lp. Schemat  Rozpoznany aparat / urządzenie 
1  

1.  
2  

 

6) wyszukać informacje o rozpoznanych aparatach i urządzeniach w Internecie, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− komputer z dostępem do Internetu, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) dokonać podziału urządzeń słuŜących do realizacji procesów 

produkcyjnych w przemyśle chemicznym? � � 
2) wymienić aparaty wykorzystywane do procesów przenoszenia ciał 

stałych, cieczy i gazów w przemyśle chemicznym? � � 
3) wymienić aparaty wykorzystywane do procesów wymiany ciepła 

w przemyśle chemicznym? � � 
4) wymienić aparaty wykorzystywane do procesów wymiany masy 

w przemyśle chemicznym? � � 
5) wyjaśnić co to jest i co powinien zawierać schemat technologiczny? � � 
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4.2. Metale i stopy metali, stopy Ŝelaza z węglem oraz stale 
stopowe i niestopowe – właściwości fizyczne, chemiczne, 
mechaniczne i technologiczne 

 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
Metale są podstawowym tworzywem konstrukcyjnym maszyn, konstrukcji i środków 

transportu. Mają duŜą wytrzymałość i ciągliwość, a niektóre takŜe bardzo wysoką temperaturę 
topnienia. Czyste metale są wykorzystywane dość rzadko, najczęściej stosuje się ich stopy, 
z których najbardziej popularne są stale, tj. stopy metali z Ŝelazem. Stopy metali mają, 
bowiem lepsze własności wytrzymałościowe a dodatkami stopowymi i obróbką cieplną 
moŜna nadawać im wymagane własności (na przykład Ŝaroodporne, nierdzewne, 
magnetyczne i in.).  

Z innych metali naleŜy wymienić miedź, aluminium, tytan, magnez, cynę, cynk, ołów, 
które znalazły największe zastosowanie zarówno w postaci czystej jak i stopów. Metale 
moŜna podzielić na róŜne grupy w zaleŜności od ich własności na przykład na lekkie lub 
cięŜkie, łatwo-, średnio – lub trudnotopliwe, nieszlachetne, półszlachetne lub szlachetne, itp. 
 
Materiały metalowe i ich stopy 

Stal stanowi stop Ŝelaza z węglem i ewentualnie z innymi pierwiastkami o zawartości 
węgla do 2%. Gatunek stali jest określony składem chemicznym i dodatkowo, jeśli to 
konieczne, właściwościami wytrzymałościowymi, chemicznymi i fizycznymi. Stale ogólnie 
dzieli się na węglowe i stopowe. 

Stal otrzymuje się z surówki w piecach konwertorowych, łukowych, próŜniowych, 
pozwalających, na uzyskanie najwyŜszej jakości stali. 

Stal dostarczana jest w postaci róŜnorodnych wyrobów hutniczych – wlewek, prętów 
okrągłych, kwadratowych, sześciokątnych, rur okrągłych, profili zamkniętych i otwartych 
(płaskowników, kątowników, ceowników, teowników, dwuteowników), blachy. 

Im większa zawartość węgla, tym większa twardość stali. W stalach stopowych wpływ 
węgla na twardość jest równieŜ spowodowany tendencją niektórych metali, głównie chromu, 
do tworzenia związków z węglem – głównie węglików o bardzo wysokiej twardości. 

Stal węglowa (niestopowa) obejmuje gatunki, w których najmniejsze zawartości 
pierwiastków stopowych nie przekraczają następujących wartości (w %): Mn – 0,8, Si – 0,4, 
Ni – 0,3, Cr – 0,3, W – 0,2, Co – 0,2, Cu – 0,2, Al – 0,1, Mo – 0,05, V – 0,05, Ti – 0,05 i nie 
zawierają one innych, celowo dodanych składników. Stale te dzieli się na niskowęglowe (do 
0,25% C), średniowęglowe (0,25-0,6% C) i wysokowęglowe (> 0,6% C). 

Stal jest określana mianem stopowej, gdy zawartość chociaŜby jednego z wymienionych 
pierwiastków jest równa lub większa od podanych. Stale stopowe dzieli się na nisko – 
i wysokostopowe. PrzewaŜnie jednak dzieli się je na grupy, w zaleŜności od dominującego 
udziału pierwiastka stopowego, np. stale chromowe, niklowe, manganowe, chromowo-
niklowe, niklowo-chromowo-molibdenowe i in. 

Gatunki stali dzieli się ponadto na grupy na podstawie składu chemicznego, stopnia 
czystości, sposobu wytwarzania, przeznaczenia i inne. Schemat podziału stali, 
z uwzględnieniem gatunków istotnych dla przemysłu chemicznego i przetwórczego, 
przedstawia rysunek 6. 
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Rys. 6. Schemat podziału gatunków stali [19, s. 29] 

 
Stale węglowe konstrukcyjne wyŜszej jakości są oznaczane liczbą dwucyfrową, 

określającą średnią zawartość węgla w setnych częściach procenta. Dodatkowe oznaczenia 
z prawej strony określają szczególne właściwości i podwyŜszoną zawartość metali, na 
przykład 55, 40 lub 15G, 60G, 0,5X. 

Pierwiastki stopowe w stali są oznaczane znakami literowymi: G – mangan, H – chrom, 
J – glin, K – kobalt, M – molibden, N – nikiel, Nb – niob, S – krzem, T – tytan, V – wanad, 
W – wolfram. 

Spośród stali stopowych w budowie aparatury procesowej największe zastosowanie 
znajdują stale o szczególnych właściwościach, w tym odporne na korozję. WyróŜnia się 
w tym stale nierdzewne i kwasoodporne. Kluczową rolę w omawianych stalach odgrywają 
chrom, nikiel i molibden. W zasadzie pierwiastki te określają strukturę, właściwości 
mechaniczne i odporność korozyjną stali. Pewne właściwości mogą być równieŜ polepszane 
lub modyfikowane przez dodatek małej ilości innych pierwiastków.  

Stale nierdzewne – to zasadniczo stale chromowe z minimalną zawartością chromu 
(12%), przy czym odporność na korozję zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości chromu. 
Nierdzewność zaleŜy równieŜ od zawartości węgla; im zawartość jego jest mniejsza, tym 
większa odporność stali na korozję. Stale nierdzewne nie są odporne na działanie większości 
kwasów nieorganicznych, stęŜonych roztworów kwasów organicznych i soli kwaśnych. 

Stale kwasoodporne są odporne na działanie kwasów organicznych i większości 
nieorganicznych, z wyjątkiem kwasów solnego (HCl) i siarkowego (H2SO4). Są to zasadniczo 
stale chromowo-niklowe o zawartości chromu (H) 17–20%, niklu (N) 8–14% i moŜliwie 
najmniejszej zawartości węgla (C). Dodatki innych pierwiastków stopowych, jak: tytanu, 
molibdenu, wolframu, niobu i in. modyfikują właściwości i zwiększają odporność korozyjną 
stali na działanie szczególnego środowiska. 

Gatunki stali nierdzewnych i kwasoodpornych są oznaczane zestawem symboli 
literowych pierwiastków stopowych i ich procentową zawartością, wyraŜoną w liczbach 
całkowitych. Gdy gatunki róŜnią się zawartością węgla, wówczas jest to oznaczane na 
początku symbolu, na przykład: 
− 0H13, maksymalna zawartość węgla 0,08%, chromu 13%, 
− 0H13J, Cmax = 0,08%, Cr = 13%, Al = 0,10%, 
− 2H17N2, Cśr = 0,2%, Cr = 17%, Ni = 2%, 
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− H18N10MT, C = 0,1%, Cr = 18, Ni = 10%, Mo = 1%, Ti = 1%. 
Stale Ŝaroodporne w wysokiej temperaturze odznaczają się dobrymi właściwościami 

mechanicznymi i odpornością korozyjną na działanie gazów spalinowych. Są to zasadniczo 
stale chromowo-niklowe o zawartości węgla C = 0,1–0,4%; chromu Cr = 13–30%; niklu  
Ni = 1–20%. W celu zwiększenia wytrzymałości jest dodawany molibden lub wolfram 
śaroodporność, którą stal zawdzięcza obecności chromu, który przeciwdziała jej utlenianiu, 
zwiększa się i polepsza się wraz ze wzrostem jego zawartości. Stosowane dodatki, jak krzem 
glin podnoszą odporność na utlenianie. Temperatura robocza graniczna stali odpowiada 
1100–1400 K, gdy zawartość chromu wynosi 25–30%. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jakie znasz podstawowe cechy metali i ich stopów? 
2. Co to jest stal, w jaki sposób ją się otrzymuje?  
3. Jakie znasz gatunki stali?  
4. Jakie znasz składniki stopowe stosowane do uszlachetniania metali? 
5. Jakie znasz stale stopowe o szczególnych właściwościach fizycznych, które znajdują 

zastosowanie w budowie aparatury chemicznej? 
 
4..2.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie wyglądu zewnętrznego rozpoznaj metale. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zestaw próbek metali dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Próbka metalu Cechy fizyczne Rozpoznanie  
1.   

 

6) wpisać do tabeli rozpoznane metale na podstawie cech fizycznych, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zestaw próbek róŜnego rodzaju stali: w postaci: prętów, płaskowników, profili, itp., 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
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Ćwiczenie 2 
Dobierz odpowiednie metale do budowy narzędzi, aparatów i urządzeń przemysłu 

chemicznego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem listę symboli stopów dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Rozpoznanie 
Symbol 

Skład chemiczny Inne właściwości  
1    

 

6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− tablice symboli próbek metali i stopów, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 

 

4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić podstawowe cechy metali i ich stopów? � � 
2) wyjaśnić, co to jest stal i w jaki sposób ją się otrzymuje? � � 
3) rozróŜnić gatunki stali? � � 
4) wymienić składniki stopowe stosowane do uszlachetniania metali? � � 
5) wymienić stale stopowe o szczególnych właściwościach fizycznych, 

które znajdują zastosowanie w budowie aparatury chemicznej? � � 
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4.3. Metale nieŜelazne i ich stopy oraz materiały niemetaliczne  
 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Metale nieŜelazne i ich stopy są stosowane w szczególnie niekorzystnych warunkach 

procesowych i korozyjnych. 
Do najczęściej stosowanych w maszynach, aparatach i urządzeniach przemysłu 

chemicznego metali tej grupy, tzw. metali kolorowych, naleŜą: miedź, cyna, cynk, nikiel, 
ołów, glin (aluminium) oraz ich stopy.  

Miedź – jest materiałem o barwie czerwonozłocistej. Czysta miedź jest bardzo dobrym 
przewodnikiem prądu elektrycznego oraz charakteryzuje się duŜą przewodnością cieplną. 
Jest ponadto bardzo plastyczna i ciągliwa. Wykonuje się z niej między innymi: przewody 
elektryczne, wymienniki ciepła oraz elementy uszczelniające i podkładki. Ma równieŜ 
szerokie zastosowanie w galwanicznym pokrywaniu przedmiotów z innych metali jako 
powłoka ochronna lub zmniejszająca opór elektryczny. 

Cyna – ma barwę srebrzystobiałą. Czysta cyna podczas zgniatania lub zginania trzeszczy. 
Jest pierwiastkiem wyróŜniającym się duŜą odpornością na wpływy atmosferyczne, wykazuje 
odporność na działanie kwasów organicznych i nadaje się do obróbki plastycznej. Dzięki 
swym właściwościom znalazła szerokie zastosowanie do powlekania naczyń metalowych 
warstwą ochronną, a w postaci cienkich blach do pakowania produktów spoŜywczych. 
W maszynach przemysłu chemicznego cyna występuje jedynie w postaci stopów 
łoŜyskowych oraz brązów. 

Cynk – ma barwę niebiesko-białą. Jest pierwiastkiem łatwo topliwym i rzadko płynnym, 
lecz ze względu na swą kruchość nie stosowanym do odlewów w stanie czystym. Cynk jest 
odporny na korozję, lecz nie zapewnia ochrony przed kwasami. Stosuje się go do powlekania 
ochronnego blach stalowych, wyrobu ogniw galwanicznych oraz stosuje jako waŜny składnik 
wielu stopów. 

Nikiel – ma barwę srebrzystobiałą. Jest pierwiastkiem odpornym na działanie czynników 
atmosferycznych, wodę morską, kwasy organiczne oraz alkalia. Jest stosowany do wyrobu 
wielu elementów instalacji chemicznych, pokrywania galwanicznego przedmiotów w celu 
ich ochrony przed korozją oraz jako składnik uszlachetniający wielu stopów. 

Ołów – ma barwę szarą, jest bardzo łatwo obrabialny plastycznie, nadaje się do 
odlewania i jest odporny na kwasy z wyjątkiem kwasu azotowego. Jest stosowany do 
wyrobu płyt akumulatorowych, powłok kabli elektrycznych, uszczelnień, izolacji 
budowlanych oraz jest uŜywany jako jeden ze składników stopów łoŜyskowych 
i czcionkowych. 

Glin (aluminium) – ma barwę srebrzystobiałą. Glin jest metalem łatwo obrabialnym 
plastycznie, daje się łatwo odlewać i obrabiać skrawaniem. Wykazuje się dobrą 
przewodnością elektryczną i cieplną. Glin ze względu na bardzo małą gęstość (cięŜar 
właściwy)znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym. W technice rolniczej glin jest 
stosowany zarówno w formie czystej, jak i w postaci stopów. Wykonuje się z niego 
elementy aparatury chemicznej, wymienniki ciepła oraz róŜnego typu osłony. Ze względu na 
dobrą przewodność jest szeroko stosowany do wyrobu przewodów wysokiego napięcia. 

Brąz – jest stopem miedzi z cyną. Zawartość cyny wynosi 6–20%. W celu polepszenia 
własności brązu dodaje się składniki stopowe, jak: cynk, mangan, nikiel, ołów oraz fosfor. 
Brązy charakteryzują się dobrymi własnościami odlewniczymi, są odporne na korozję. 
Odznaczają się duŜą twardością oraz odpornością na ścieranie. Brązy o niskiej zawartości 
cyny są stosowane na wyroby kute. Zastosowanie brązów jest bardzo szerokie, wykonuje się 
z nich między innymi: panewki łoŜysk, tuleje, elementy gaźników oraz części armatury 
hydraulicznej i maszynowej. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

19 

Mosiądz – jest stopem miedzi z cynkiem. Zawartość cynku wynosi 30–40%. 
Twardość mosiądzu wzrasta wraz z zawartością cynku. Mosiądze o duŜej zawartości cynku 
charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami odlewniczymi oraz nadają się do 
obróbki plastycznej na zimno. Odlewy z mosiądzu są stosowane do wyrobu armatury 
kotłowej i hydraulicznej, a mosiądz obrabialny plastycznie znalazł najszersze zastosowanie 
w przemyśle elektrotechnicznym. 

Magnez i jego stopy z aluminium, cynkiem i inne znajdują mniejsze zastosowanie. 
Metale trudnotopliwe i ich stopy: wolfram, tytan, tantal, cyrkon, molibden, niob, beryl, 

cyrkon mają w wysokiej temperaturze dobrą wytrzymałość mechaniczną i odporność 
w środowiskach korozyjnych i utleniających wobec wielu agresywnych chemicznie 
substancji. Ograniczenia w stosowaniu wynikają z ich wysokiego kosztu. 
 
Materiały niemetalowe 

Oprócz tworzyw metalowych stosowanych do budowy aparatów i urządzeń w przemyśle 
chemicznym istotne znaczenie mają tworzywa niemetalowe, do których naleŜą następujące: 
drewno, cegła, granit oraz elastomery współczesne, jak na przykład: polimery, szkło 
i ceramika, grafit oraz róŜnego rodzaju kompozyty tworzyw. 

Polimery z racji właściwości antykorozyjnych i małej gęstości są preferowane w wielu 
konstrukcjach aparatury jak na przykład: zbiorniki, zasobniki, przewody i kanały 
wentylacyjne, rurociągi, skrubery, zawory, pompy i wiele innych. Zastosowanie znajdują 
zarówno tworzywa termoplastyczne, jak i termoutwardzalne. Z powszechnie stosowanych 
wymienić moŜna: PVC, polietylen, polipropylen, poliestry, Ŝywice epoksydowe, teflon 
i wiele innych. 

Szkło wytwarzane w wielu gatunkach, m. in. jako borokrzemowe i krzemowe znajduje 
zastosowanie w laboratoriach i w przemyśle do wyrobu rur, zbiorników, aparatów 
procesowych i tzw. osprzętu. Jest ono odporne na korozję i napręŜenia termiczne i jest 
przezroczyste. Szkło nie jest odporne na alkalia, fluorki i fosforany; znajduje zastosowanie 
jako wykładzina zbiorników reaktorów stalowych, co zapewnia duŜą wytrzymałość 
i odporność korozyjną, lecz wymaga ostroŜnego obchodzenia się. Gdy jest konieczna większa 
odporność na uderzenia, co dotyczy między innymi takich elementów aparatury jak 
mieszadła, półki, przelewy, przesypy (wysypy) i inne, wówczas jest stosowane szkło 
krystalizowane. Tworzywa ceramiczne są stosowane do wyrobu elementów aparatury 
w całości, jako odlewy lub w postaci wykładzin (cegły, płytki, kształtki). Tworzywa te to 
cement, kamień, tlenki metali, węgliki metali, azotki. Wyroby ceramiczne mają duŜą 
odporność na ścieranie i korozję, równieŜ w wysokiej temperaturze. Odporność korozyjną 
określa zasadniczo skład i budowa fizykochemiczna ceramiki. 

Grafit, jako tworzywo konstrukcyjne i wykładzina, znajduje zastosowanie wtedy, gdy jest 
wymagana duŜa odporność korozyjna w wysokiej temperaturze, w dobrej przewodności 
cieplnej. Wytwarzane są równieŜ kompozyty grafitu z innymi materiałami ceramicznymi 
w róŜnych zastosowaniach, takŜe grafit jest impregnowany, na przykład odporną chemicznie 
gumą i innymi tworzywami. 

Materiały kompozytowe w przemyśle chemicznym są stosowane juŜ od wielu lat do 
wyrobu rurociągów i zbiorników cieczy i gazów o silnym działaniu korozyjnym, a takŜe: 
kolumn, wymienników ciepła, pomp, wentylatorów i wielu innych. Szerokie ich 
rozpowszechnienie wynika głównie z duŜej odporności korozyjnej, a takŜe zdolności do 
stosunkowo prostego modyfikowania ich właściwości przez róŜnego rodzaju dodatki 
zmieniające, na przykład właściwości termo-izolacyjne, palne i inne. Rodzaj Ŝywicy, 
określany jako tzw. matryca, oraz włókna i jego orientacja, tj. usytuowanie przestrzenne, dają 
duŜe moŜliwości kombinacji w projektowaniu kompozytów. Jako matryce są stosowane trzy 
grupy Ŝywic: 
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− estry winylowe, charakteryzujące się wysoką odpornością korozyjną, 
− nienasycone poliestry, 
− Ŝywice epoksydowe. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jakie znasz podstawowe metale nieŜelazne stosowane w maszynach, aparatach 

i urządzeniach przemysłu chemicznego? 
2. Jakie znasz podstawowe cechy fizyczne i mechaniczne metali nieŜelaznych? 
3. Jakie znasz zastosowanie metali nieŜelaznych do budowy maszyn, aparatów i urządzeń 

przemysłu chemicznego? 
4. Jakie materiały zalicza się do grupy materiałów niemetalowych? 
5. Jakie znasz zastosowania materiałów niemetalowych? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie wyglądu zewnętrznego rozpoznaj metale nieŜelazne i ich stopy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zestaw próbek metali nieŜelaznych dla których będzie wykonane 

ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Próbka metalu Cechy fizyczne Rozpoznanie  
1   

 

6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zestaw próbek metali nieŜelaznych w postaci: prętów, płaskowników, profili, itp., 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie wyglądu zewnętrznego rozpoznaj materiały konstrukcyjne niemetaliczne. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 
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oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zestaw próbek materiałów konstrukcyjnych niemetalicznych dla 

których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Próbka materiału Cechy fizyczne Rozpoznanie  
1   

 

6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) Wymienić podstawowe metale nieŜelazne stosowane w maszynach, 

aparatach i urządzeniach przemysłu chemicznego? � � 
2) Wymienić podstawowe cechy fizyczne i mechaniczne metali 

nieŜelaznych? � � 
3) Omówić zastosowanie metali nieŜelaznych do budowy maszyn, 

aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego? � � 
4) Wymienić materiały, które zalicza się do grupy materiałów 

niemetalowych? � � 
5) Określić zastosowania materiałów niemetalowych? � � 
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4.4. Zasady ochrony przed korozją – odporność materiałów 
konstrukcyjnych na czynniki mechaniczne i chemiczne 
w warunkach eksploatacji 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Natura procesów chemicznych i związane z tym często agresywne chemiczne 
środowisko, wysoka temperatura i ciśnienie mają istotny wpływ na rodzaj materiału 
konstrukcyjnego stosowanego do budowy maszyn, aparatury i urządzeń oraz ich 
wyposaŜenia. By dobrać właściwy materiał do określonych warunków procesu chemicznego 
i wytrzymałościowych naleŜy rozwaŜyć wiele czynników. Dobrany materiał powinien 
spełniać określone wymagania przez okres eksploatacji przy minimalnych kosztach. 
Najistotniejsze właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatów 
i urządzeń w przemyśle chemicznym są następujące: 
− wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie oraz twardość, 
− określenie właściwości w wysokiej oraz niskiej temperaturze, 
− odporność korozyjna, 
− właściwości specjalne, 
− wytwarzanie i dostępność, 
− koszt. 

Warunki procesów chemicznych – agresywne chemicznie środowisko, wysokie 
temperatury i ciśnienie – drastycznie przyspieszają korozję. Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe 
w takim środowisku szybkość korozji podwaja się podczas kaŜdego wzrostu temperatury o 10 
stopni. 

Jest wiele zasad postępowania umoŜliwiających racjonalny wybór materiału 
konstrukcyjnego, do których naleŜą m. in.: 
− analiza procesu i poznanie mechanizmu korozji w jego środowisku, 
− konsultacje z ekspertem, 
− wykonanie testów doświadczalnych, 
− analiza ekonomiczna materiałów proponowanych do zastosowania. 

Ogólnie, materiały stosowane w budowie aparatury chemicznej i procesowej dzieli się na 
metalowe i niemetalowe. 

Dobór odpowiednich materiałów do budowy aparatury procesowej wymaga, 
szczegółowej analizy, związanej ze specyfiką jego zastosowania, która obejmuje: 
− oddziaływanie chemiczne środowiska, 
− minimum i maksimum stęŜenia substancji korozyjnych, 
− zakres pH w układzie, 
− temperaturę pracy i zakres temperatur dopuszczalnych występujących w aparatach, 
− moŜliwość erozji (ścierania) i uwarunkowania mieszania, 
− odporność termiczną i palną, 
− wymagania izolacji termicznej. 

Korozją metali nazywa się procesy niszczenia metali w wyniku zachodzenia 
chemicznych lub elektrochemicznych reakcji z otaczającym je środowiskiem. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe większość metali odznacza się określoną skłonnością do korodowania, 
w wyniku reagowania z otaczającym środowiskiem. Metale tworzą z otaczającym 
środowiskiem układ termodynamicznie nietrwały, który dąŜy do oddawania energii 
w procesie przechodzenia nietrwałej postaci metalicznej w trwałe związki chemiczne (na 
przykład w tlenek lub wodorotlenek). Najczęściej metale otrzymuje się z ich trwałych 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

23 

związków chemicznych, jakimi są występujące w przyrodzie rudy. Proces korozji jest zatem 
dąŜnością metalu do powrotu do stanu naturalnego, to jest do postaci utlenionej. 
 
Korozja chemiczna 

Korozja chemiczna metali następuje w wyniku działania suchych gazów lub cieczy 
nieprzewodzących prądu elektrycznego. 

Przykładem korozji chemicznej moŜe być działanie tlenu na metale w podwyŜszonej 
temperaturze. Na powierzchni metalu powstaje wtedy warstwa tlenku. Utlenianie metalu do 
jego tlenków nie zawsze jest procesem szkodliwym. JeŜeli warstwa tlenku jest dostatecznie 
zwarta i mocno związana z powierzchnią metalu, chroni (pasywuje) metal przed dalszym 
utlenianiem. Glin, jak wynika, z jego połoŜenia w szeregu napięciowym metali jest metalem 
nieszlachetnym. Metal ten i jego stopy odznaczają się w środowisku duŜą odpornością na 
korozję, wynikającą z utworzenia się pasywnej, trudno rozpuszczalnej warstwy tlenku. 
Podobne tlenkowe warstwy ochronne tworzy cynk, chrom i nikiel. Do korozji chemicznej 
zalicza się takŜe czernienie przedmiotów srebrnych na powietrzu. Głównym składnikiem 
ciemnego nalotu jest siarczek srebra powstający w reakcji srebra ze związkami siarki 
zawartymi w powietrzu. 
 
Korozja elektrochemiczna 

Korozja elektrochemiczna jest najbardziej powszechnym rodzajem korozji. NaleŜy do 
niej powszechne zjawisko korozji atmosferycznej, która spowodowana jest działaniem na 
metale wilgotnego powietrza i zawartych w nim zanieczyszczeń. Korozja elektrochemiczna 
powstaje wskutek działania nietrwałych ogniw na styku metalu z elektrolitem. Ogniwa te 
powstają w rezultacie niejednorodności chemicznej (lub fizycznej) metalu na przykład na 
styku róŜnych metali, bądź w skutek niejednorodności krystalicznej w strukturze metalu. 
Korozja metali najczęściej objawia się poprzez powierzchniowe ubytki metalu (plamy 
i wŜery), bądź przez obniŜenie wytrzymałości metali.  

Rodzaje korozji ze względu na wygląd zewnętrzny lub zmianę właściwości metali: 
− korozja równomierna – obejmuje zasięgiem całą powierzchnię 
− korozja przedmiotu metalowego (na przykład rdzewienie Ŝelaza); 
− korozja wŜerowa – występuje w postaci plam lub wŜerów; 
− korozja selektywna (parting), na przykład odcynkowanie mosiądzu, cynk przechodzi do 

roztworu, pozostaje gąbczasta warstwa miedzi; 
− korozja międzykrystaliczna – przebiega na granicy ziaren metalu, na przykład korozja 

międzykrystaliczna niektórych stali kwasoodpornych; 
− korozja napręŜeniowa – w wyniku jednoczesnego oddziaływania środowiska 

korozyjnego i napręŜeń rozciągających. 
ZuŜywanie erozyjne – pod wpływem szybko przepływających gazów, cieczy oraz płynów 

zanieczyszczonych twardymi cząstkami. 
Erozja kawitacyjna – w urządzeniach lub aparatach, które pracują w warunkach 

obniŜonego ciśnienia (na przykład w przewodach ssących pomp) moŜe występować erozja 
kawitacyjna. W przewodach tych o ściany uderzają pęcherzyki parowo gazowe. W wyniku 
implozji mogą powstawać lokalnie ciśnienia rzędu dziesiątków a nawet setek MPa. Cykliczne 
uderzenia cząstek cieczy o powierzchnię detali prowadzą do zmęczenia warstw wierzchnich 
i oddzielania się cząstek materiału. 
 
Ochrona metali przed korozją 

W zaleŜności od rodzaju korozji i charakteru chemicznego czynników korozyjnych 
istnieje wiele sposobów zapobiegania lub zmniejszania skutków korozji.  

Podstawowym sposobem ochrony przed korozją chemiczną jest dobór odpowiedniego 
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materiału do warunków środowiska agresywnego. Znacznie moŜna obniŜyć działanie 
korodujące niektórych czynników przez zastosowanie inhibitorów (opóźniaczy) korozji. 
ObniŜenie działania korodującego niektórych czynników moŜna uzyskać przez zastosowanie 
inhibitorów (opóźniaczy) korozji. Inhibitory tworzą zwykle na powierzchni metalu warstewki 
ochronne hamujące szybkość korozji. Dla korozji w środowisku alkalicznym jako inhibitory 
korozji stosowane są sole cyny, arsenu, niklu i magnezu, zaś w środowisku kwaśnym: 
krochmal, klej lub białko.  

Zabezpieczenie przed korozją elektrochemiczną stanowi tak zwana ochrona katodowa. 
Ochrona katodowa polega na połączeniu chronionej konstrukcji z metalem mniej 
szlachetnym, tworzącym anodę (protektor) ogniwa. Katodą jest obiekt chroniony. Połączenie 
takiej anody z konstrukcją chronioną wykonuje się przez bezpośredni styk lub za pomocą 
przewodnika. Za pomocą protektorów chroni się przed korozją duŜe obiekty stalowe, takie jak 
kadłuby statków, rurociągi i podziemne zbiorniki. Protektorami są blachy lub sztaby 
wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem 
chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie protektor ulega korozji. Po zuŜyciu 
protektory wymienia się na nowe.  

Do waŜniejszych sposobów zapobiegania lub zmniejszania skutków korozji materiałów 
konstrukcyjnych naleŜy zastosowanie powłok ochronnych. 

Materiały konstrukcyjne są podatne na róŜne obciąŜenia oraz warunki mogące 
powodować w niektórych wypadkach powaŜne uszkodzenia. W kaŜdym projekcie bierze się 
pod uwagę, jakie mogą wystąpić moŜliwe uszkodzenia i co moŜe powodować pogorszenie się 
stanu instalacji. Dotyczy to kaŜdego rodzaju materiałów konstrukcyjnych, które w procesie 
będą się kontaktować z organicznymi i nieorganicznymi związkami, substancjami 
zanieczyszczającymi lub świeŜą wodą, parą wodną lub powietrzem. Pogorszenie się stanu 
urządzeń moŜe mieć formę: elektrochemiczną, chemiczną, mechaniczną lub kombinację ich 
wszystkich. 
 
Uszkodzenia mechaniczne 

Powody uszkodzeń mechanicznych to m.in.: 
− wadliwe materiały, 
− nieprawidłowy wyrób i montaŜ,  
− nadmierny nacisk,  
− nadciśnienie,  
− przegrzanie,  
− zmęczenie cieplne i mechaniczne, 
− udar mechaniczny,  
− pęknięcia kruche,  
− pełzanie,  
− korozja.  
 
Uszkodzenia spowodowane korozją 

Najczęściej występujące mechanizmy korozji to: 
− korozja ogólna, 
− korozja szczelinowa, 
− wŜery korozyjne, 
− korozja zewnętrzna włączając korozję pod izolacją ciepłochłonną, 
− pękanie korozyjne napręŜeniowe, 
− zmęczenie korozyjne. 
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Powłoki ochronne i pokrycia izolacyjne 
Znajomość mechanizmu korozji i czynników wpływających na jej szybkość umoŜliwia 

stosowanie róŜnorodnych czynników zabezpieczających materiały konstrukcyjne 
i wykładziny przed korodującym działaniem środowiska. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą 
niemetaliczne powłoki ochronne. Zadaniem powłok niemetalicznych jest izolowanie 
powierzchni metali od dostępu tlenu i wilgoci. Konstrukcje stalowe aparatów, urządzeń 
i instalacji przemysłu chemicznego maluje się farbami olejnymi i lakierami, a niekiedy 
nakłada minię, smołę lub asfalt. Naczynia z blachy stalowej i Ŝeliwa pokrywa się emaliami. 
Narzędzia i trące o siebie części maszyn moŜna chronić jedynie przez nałoŜenie warstwy 
smaru. Skuteczną, lecz drogą metodą jest pokrywanie wyrobów metalowych cienką 
warstewką tlenku. Niektóre metale, wśród nich glin, samorzutnie pokrywają się na powietrzu 
warstwą tlenku, który chroni metal przed dalszą korozją. Zjawisko to jest nazywane 
pasywacją. 

W praktyce przemysłowej stosuje się róŜne rodzaje powłok ochronnych. Jednym 
z rodzajów są metaliczne powłoki ochronne. Powierzchnię ochronną, izolującą metal od 
wpływu wilgoci i powietrza, uzyskuje się przez zanurzenie w ciekłym metalu, natryskiwanie 
lub osadzanie elektrolityczne. Nawet jeśli powłoka ulegnie uszkodzeniu, do roztworu nie 
będzie przechodziło Ŝelazo, tylko metal tworzący powłokę. 

Innym rodzajem powłok są metaliczne powłoki ochronne z metali o wyŜszym od Ŝelaza 
potencjale standardowym, na przykład miedzi, cyny lub niklu. Działanie tego rodzaju powłoki 
jest czysto mechaniczne i powłoka spełnia swoje zadanie tylko wtedy, gdy jest zupełnie 
szczelna. Z chwilą jej uszkodzenia proces korozji staje się intensywniejszy niŜ bez powłoki.  

W kotłach parowych (na przykład centralnego ogrzewania) i instalacjach chłodniczych 
ciecz znajdująca się w zamkniętym obiegu stanowi środowisko sprzyjające korozji. W takich 
instalacjach jako ochronę przed korozją stosuje się dodawanie inhibitorów, tzn. dodawanie 
niewielkich ilości substancji silnie adsorbujących się na powierzchni metalu i blokujących 
dostęp jonów wodorowych, co opóźnia znacznie procesy korozyjne. 
 
Przygotowanie powierzchni 

Trwałość powłok polimerowych (farb olejnych, lakierów, minii) w duŜym stopniu 
uwarunkowana jest jakością przygotowania podłoŜa przed nakładaniem powłok.  

Rodzaj zastosowanej metody przygotowania metalowego podłoŜa przed nakładaniem 
powłok polimerowych istotnie wpływa na odporność powłok na oddziaływanie mediów 
agresywnych. Przed zastosowaniem mechanicznego czyszczenia metalowych powierzchni 
elementów urządzeń technicznych powinny być one pozbawione zanieczyszczeń w postaci 
filmów (czyli cienkich warstw) wodnych lub olejowych. NaleŜy zatem, powierzchnie 
wysuszyć lub odtłuścić. Po zastosowanej obróbce strumieniowo-ściernej na powierzchni 
metalowego podłoŜa nie mogą równieŜ pozostawać zanieczyszczenia chemiczne, które są 
przyczyną korozji metalowego podłoŜa, a takŜe destrukcji powłok polimerowych. Na 
powierzchni podłoŜa nie moŜe być takŜe wody, pozostającej po procesie mycia, 
Zanieczyszczenia chemiczne powierzchni metalowego podłoŜa stanowią przyczynę 
powstawania w powłoce polimerowej wad w postaci: kraterów, pęcherzyków, przebarwień. 

WyróŜnia się następujące metody czyszczenia powierzchni metalowego podłoŜa – przed 
nałoŜeniem powłok ochronnych: 
− metody mechaniczne (ręczne lub mechaniczne za pomocą narzędzi, obróbka 

strumieniowo-ścierna, czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem); 
− metody termiczne (z wykorzystaniem płomienia lub nagrzanej pary); 
− metody chemiczne i elektrochemiczne (odtłuszczanie, trawienie, polerowanie 

chemiczne). 
W zaleŜności od zastosowanego narzędzia wyróŜnia się następujące metody 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

26 

mechanicznego czyszczenia metalowego podłoŜa: ręczne (skrobanie, młotkowanie, 
szczotkowanie, szlifowanie) lub mechaniczne (obróbka strumieniowo-ścierna: pneumatyczna, 
wirnikowa). 

Ręczne czyszczenie (równieŜ z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych) pozwala tylko 
na zgrubne przygotowanie powierzchni stalowego podłoŜa. Podczas tej obróbki usuwane są 
produkty korozji, zgorzelina, stare powłoki polimerowe.  
 
Nanoszenie powłok ochronnych 

Na własności uŜytkowe powłoki ma wpływ nie tylko rodzaj materiału malarskiego, ale 
równieŜ proces jego aplikacji. Powłoki polimerowe mogą być wytwarzane wieloma 
metodami. Wybór odpowiedniej metody zaleŜy od takich czynników, jak: rodzaj stosowanego 
materiału malarskiego, Ŝądana grubość powłoki i jej wygląd, kształt przedmiotu pokrywanego 
powłoką, wielkość produkcji. Właściwie dobrana metoda aplikacji powłoki powinna 
zapewnić: dobrą adhezję do podłoŜa, odpowiednią grubość, szczelność, fakturę oraz 
projektowaną trwałość. Powłoki polimerowe są nakładane głównie następującymi metodami: 
− ręcznie (za pomocą pędzli i wałków), 
− za pomocą natrysku, 
− poprzez zanurzenie, 
− poprzez powlekanie na walcach (coil coating), 

Pędzle i wałki są stosowane głównie w budownictwie. Rzadko stosuje się je w praktyce 
przemysłowej, ze względu na duŜą pracochłonność takiej metody aplikacji.  

W przemyśle największe, jak dotychczas, zastosowanie mają metody natryskowe. Zaletą 
tych metod jest nie tylko szybkość nakładania i względna taniość stosowanego sprzętu, ale 
równieŜ moŜliwość pokrywania powłokami przedmiotów o skomplikowanych kształtach.  

Nakładanie powłok przez powlekanie na walcach (coil coating) polega na ciągłym 
nakładaniu powłoki lakierniczej na taśmę metalową, rozwijaną i nawijaną w zwoje. Metodą tą 
pokrywa się głównie stal ocynkowaną i stal walcowaną na zimno.  

Metoda zanurzeniowa jest stosunkowo łatwym i tanim oraz stosunkowo wydajnym 
sposobem nakładania powłok polimerowych. Zasada tej metody jest prosta: malowany 
przedmiot zanurza się w zbiorniku zawierającym materiał lakierniczy, a następnie wyjmuje 
i pozwala na odcieknięcie nadmiaru tego materiału. W trakcie odciekania następuje częściowe 
odparowanie rozpuszczalnika. Przy takim sposobie aplikacji, w dolnej części wyrobu tworzy 
się powłoka grubsza niŜ w części górnej. Aby zminimalizować te róŜnice naleŜy kontrolować 
szybkość wyjmowania przedmiotu ze zbiornika i szybkość parowania rozpuszczalnika. Im 
wolniej jest przedmiot wyjmowany i im większa jest szybkość parowania rozpuszczalnika, 
tym bardziej równomierną grubość powłoki moŜna uzyskać.  

 

4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jakie czynniki decydują o doborze materiału konstrukcyjnego do budowy maszyn, 

aparatury i urządzeń oraz ich wyposaŜenia? 
2. Na czym polega zjawisko korozji wyrobów metalowych? 
3. Co rozumiesz pod pojęciami: korozja chemiczna, korozja elektrochemiczna? 
4. Jakie znasz czynniki wpływające na szybkość korozji wyrobów metalowych? 
5. Jakie znasz sposoby zapobiegania korozji materiałów konstrukcyjnych i wykładzin 

w aparatach, urządzeniach i instalacjach przemysłu chemicznego? 
6. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na pogorszenie się stanu urządzeń w warunkach 

eksploatacji? 
7. Jakie znasz zadania powłok ochronnych? 
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8. Jakie znasz rodzaje powłok ochronnych? 
9. Jakie znasz metody czyszczenia powierzchni metalowego podłoŜa. 
10. Jakie są metody nanoszenia powłok ochronnych? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Zbadaj wpływ czynników wpływających na szybkość korozji. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zestaw stalowych blaszek dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) umieścić (na kilka dni) stalowe blaszki w naczyniach z zawartością: 

a) wody destylowanej, 
b) roztworu kwasu azotowego 
c) roztworu kwasu solnego, 
d) roztworu kwasu azotowego, 
e) roztworu zasady sodowej. 

6) zaobserwować zmiany makroskopowe po upływie kilku dni, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) wyciągnąć wnioski na podstawie spostrzeŜeń, porównać je z wnioskami innych uczniów, 
9) przeanalizować z grupą i nauczycielem wpływ czynników opóźniających procesy 

korozji. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zestaw niezbędnych materiałów i odczynników chemicznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
 
Ćwiczenie 2 

Zbadaj wpływ czynników opóźniających proces korozji 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zestaw stalowych blaszek dla których będzie wykonane 

ćwiczenie, 
5) umieścić (na kilka dni) w zlewce z wodnym roztworem NaCl lub HNO3 blaszki stalowe 

owinięte: 
a) drutem miedzianym, 
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b) folią aluminiową. 
6) zaobserwować zmiany w naczyniach i na powierzchni blaszek po upływie kilku dni, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) wyciągnąć wnioski na podstawie spostrzeŜeń, porównać je z wnioskami innych uczniów, 
9) przeanalizować z grupą i nauczycielem wpływ czynników opóźniających procesy 

korozji. 
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− zestaw niezbędnych materiałów i odczynników chemicznych, 
− Poradnik dla ucznia,  
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 

 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie wyglądu zewnętrznego zidentyfikuj rodzaje zuŜyć korozyjnych elementów 
maszyn i zaproponuj sposób zapobiegania tym zuŜyciom. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zestaw detali maszyn i urządzeń dla których będzie wykonane 

ćwiczenie, 
5) dokonać makroskopowo oględzin detali, zanalizować, które z powierzchni uległy zuŜyciu 

korozyjnemu, 
6) określić wielkość i rodzaje występujących zuŜyć, posługując się lupą, dokonać analizy, 

w jakich warunkach te zuŜycia wystąpiły; określić rodzaj zuŜycia, 
7) przedstawić sposób podwyŜszenia trwałości dla kaŜdego z detali, 
8) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Detal 
Prawdopodobne 
warunki pracy 

Opis wyglądu 
powierzchni 

Rodzaj zuŜycia 
Sposób 

podwyŜszenia 
trwałości 

1.     
 

9) dokonać analizy ćwiczenia, 
10) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zestaw niezbędnych materiałów i odczynników chemicznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
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Ćwiczenie 4 
Dokonaj pokazu przygotowania skorodowanej metalowej powierzchni do nakładania 

powłok polimerowych. Omów zagroŜenia wynikające z błędnego przygotowania podłoŜa. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem sprzęt do ćwiczenia, 
5) zapoznać się z instrukcją obsługi i eksploatacji sprzętu, 
6) wykonać ćwiczenie, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zestaw próbek metali i ich stopów z objawami zniszczeń korozyjnych, 
− zestaw do ręcznego czyszczenia metalowych powierzchni (papier ścierny, szczotki 

druciane), 
− sprzęt do mechanicznego czyszczenia metalowych powierzchni wraz z instrukcjami 

obsługi i eksploatacji, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 5 

Dokonaj pokazu naniesienia powłoki ochronnej na oczyszczone metalowe podłoŜe. 
Omów zagroŜenia wynikające z błędnego naniesienia powłoki. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem metodę naniesienia powłoki na powierzchnię metalu, 
5) ustalić z nauczycielem sprzęt do ćwiczenia, 
6) zapoznać się z instrukcją obsługi i eksploatacji sprzętu, 
7) wykonać ćwiczenie, 
8) dokonać analizy ćwiczenia, 
9) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− sprzęt do ręcznej metody nanoszenia powłok w postaci pędzli i wałków, 
− sprzęt do mechanicznej metody nanoszenia powłok wraz z instrukcjami obsługi 

i eksploatacji, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 6 
Na podstawie obejrzanego filmu oraz przeźroczy prezentujących maszyny, aparaty 

i urządzenia przemysłu chemicznego zaproponuj ich ochronę przed skutkami korozji. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) przeanalizować film, przeźrocza oraz katalogi instalacji chemicznych, 
5) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Lp. Film/przeźrocze  Rozpoznana aparatura 
Zaproponowana ochrona przed 

korozją 
1   

1. (typ instalacji) 
2   

 

6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− film prezentujący podstawową aparaturę i urządzenia przemysłu chemicznego, 
− przeźrocza oraz katalog zdjęć aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− prospekty aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić, jakie czynniki decydują o doborze materiału konstrukcyjnego 

do budowy maszyn, aparatury i urządzeń oraz ich wyposaŜenia? � � 
2) wyjaśnić, na czym polega zjawisko korozji wyrobów metalowych? � � 
3) wyjaśnić pojęcia: korozja chemiczna, korozja elektrochemiczna? � � 
4) wymienić czynniki wpływające na szybkość korozji wyrobów 

metalowych? � � 
5) określi ć sposoby zapobiegania korozji materiałów konstrukcyjnych 

i wykładzin w aparatach, urządzeniach i instalacjach przemysłu 
chemicznego? � � 

6) wymienić czynniki, które mogą mieć wpływ na pogorszenie się stanu 
urządzeń w warunkach eksploatacji?  � � 

7) określi ć zastosowanie powłok ochronnych? � � 
8) wymienić rodzaje powłok ochronnych? � � 
9) wymienić metody czyszczenia powierzchni metalowego podłoŜa? � � 
10) wymienić metody nanoszenia powłok ochronnych? � � 
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4.5. Budowa i zasada działania aparatów i urządzeń, bilanse 
materiałowe i energetyczne 

 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Jeden z kierunków w dziedzinie nauk technicznych, zwany technologią chemiczną, 
zajmuje się sposobami przetwarzania odpowiednich surowców w poŜądane produkty. Zestaw, 
ciąg wykonywanych w tym celu czynności nazywa się procesem technologicznym. 
Większość produktów przemysłu chemicznego otrzymuje się w wyniku prowadzenia 
procesów podstawowych, fizycznych i chemicznych. Procesy podstawowe związane 
z przemianami fizykochemicznymi określa się jako procesy jednostkowe. WyróŜnia się 
następujące procesy podstawowe i jednostkowe: 
− mechaniczne – magazynowanie, transport (przenoszenie), rozdrabnianie, klasyfikacja 

i przesiewanie, flotacja, mieszanie, separacja (filtracja, wirowanie), 
− cieplne – chłodzenie, ogrzewanie, kondensacja i skraplanie, wrzenie, odparowanie, 

zatęŜanie, 
− dyfuzyjne – destylacja, rektyfikacja, absorpcja, adsorpcja, ekstrakcja i ługowanie, 

suszenie, nawilŜanie, krystalizacja, sublimacja, 
− procesy z reakcją chemiczną, związane z wymienionymi i dodatkowo z przemianami 

chemicznymi, jak na przykład: utlenianie i redukcja, nitrowanie, chlorowanie, itd. 
Wymienione procesy prowadzi się w róŜnego rodzaju aparatach i urządzeniach. Aparat 

lub urządzenie stanowi zespół przedmiotów (części), skonstruowany w celu prowadzenia 
odpowiednich procesów, z moŜliwością spełnienia wymagań procesowych. Istnieje wiele 
podziałów aparatów na grupy, związane z pełnioną funkcją w procesie technologicznym 
i cechami konstrukcyjnymi. O kształcie aparatu procesowego decydują w największym 
stopniu właściwości substancji biorących udział w procesie i warunki fizyczne jego 
przebiegu. Są to między innymi: stan skupienia substancji procesowych, wzajemna 
aktywność substancji, temperatura procesu, intensywność wymiany ciepła, ciśnienie, 
aktywność korozyjno-erozyjna, sposób prowadzenia procesu. 

W procesie okresowym wszystkie jego stadia przebiegają w całej przestrzeni roboczej 
aparatu i w miarę postępu przemiany parametry procesu jak na przykład temperatura, 
ciśnienie, stęŜenia, itd., zmieniają się. Praca aparatu przebiega w powtarzających się 
cyklicznie etapach: doprowadzenie surowca, przeprowadzenie procesu, usunięcie 
(wyładowanie) produktów. 

W procesie ciągłym dostarczanie surowców i odbiór produktów odbywa się 
nieprzerwanie i wszystkie stadia procesu przebiegają jednocześnie w róŜnych miejscach 
ciągu, określanego równieŜ mianem instalacji technologicznej. W kaŜdym z tych miejsc 
panują róŜne warunki, niezmienne w czasie lub zmieniające się nieznacznie. Taki przebieg 
procesu określa się jako stacjonarny. Proces ciągły charakteryzuje się na ogół większą 
wydajnością, odniesioną do jednostki objętości lub powierzchni aparatury, co jest równieŜ 
miarą intensyfikacji prowadzenia procesu. W procesach ciągłych jest ułatwiona kontrola 
i automatyzacja aparatów i urządzeń oraz całego ciągu technologicznego. Otrzymuje się 
lepszy, bardziej jednolity produkt, W duŜym, tzw. wielotonaŜowym przemyśle chemiczno-
przetwórczym, dominują procesy ciągłe, okresowe natomiast w przemyśle: farmaceutycznym, 
barwnikarskim, tworzyw sztucznych, chemii spoŜywczej i gospodarczej, itp. 

W układzie mieszanym instalacja technologiczna pracować moŜe w sposób ciągły, 
natomiast aparaty i urządzenia wchodzące w jej skład w sposób okresowy. 

Bilanse masowe i energetyczne są jednym z kryteriów oceny racjonalności stosowania 
zarówno danego procesu technologicznego, jak i poszczególnych aparatów i urządzeń. 
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Racjonalność polega między innymi na jak najlepszym wykorzystaniu surowców i moŜliwie 
najmniejszej masie produktów ubocznych, nie mających wartości uŜytkowych. WaŜnym 
zagadnieniem jest równieŜ jak najlepsze wykorzystanie energii. Celem wymienionych analiz 
i obliczeń jest określenie optymalnych stanów pracy, odpowiedniej powierzchni lub objętości 
roboczej aparatów, a następnie podstawowych ich wymiarów. 

Aparatem typowym, stosowanym w większości procesów, jest aparat typu zbiornikowego 
(rys. 7). Elementy konstrukcyjne tego aparatu stanowią: ściany zwane powłoką, korpusem lub 
płaszczem, dna, pokrywy, płaszcze, króćce, kołnierze, dławnice (uszczelnienia), włazy, 
wzierniki, cieczowskazy, podpory i in. 

 
A. B. 

  
Rys. 7. Aparat typu zbiornikowego: A – Schemat podstawowy aparatu: 1 – powłoka (korpus); 2 – dno,  

3 – pokrywa, 4 – płaszcz, 5 – króćce, 6 – włazy (luki), 7 – podpory, B – zdjęcie aparatu zbiornikowego 
(z mieszadłem) [19, s. 15] 

 
Mieszadła 

Zbiornik – mieszalnik wyposaŜony w odpowiednie mieszadło jest często stosowanym 
aparatem do mieszania cieczy, sporządzania roztworów i zawiesin.  

Celem mieszania jest uzyskanie jednorodności w jedno – lub wielofazowym środowisku, 
pod względem składu (stęŜenia) składników, gęstości, temperatury lub innych właściwości 
mieszaniny. Urządzenie do mieszania dobiera się w taki sposób, aby uzyskać wymagany 
stopień wymieszania w krótkim czasie przy minimalnym nakładzie energii.  

Urządzenia do mieszania w fazie ciekłej są zwane mieszadłami (mieszalnikami) (rys. 8), 
do ciał stałych sypkich – mieszarkami, do cieczy lepkich, stęŜonych zawiesin, szlamów i past 
– zagniatarkami. 

 
Rys. 8. Mieszadła łapowe i kotwicowe: a) – łapowe proste, b) – wielołapowe, c) – kotwicowe (palcowe) [19, s. 132] 
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Mieszadła osiowe śmigłowe (rys. 9) są stosowane zazwyczaj w małych mieszalnikach do 
wytwarzania ruchu burzliwego cieczy w najbliŜszym sąsiedztwie mieszadła.  

 
Rys. 9. Mieszadło dwu – i trzyśmigłowe [19, s. 132] 

 
Mieszanie cieczy polega na przyspieszeniu ruchu cieczy przez zainstalowanie urządzeń 

wymuszających nie uporządkowany ruch cieczy w mieszalniku lub innym aparacie 
procesowym. Szeroko są stosowane mieszadła mechaniczne.  
 
Filtry 

Filtry stanowią aparaty, w których na przegrodzie porowatej (filtracyjnej) odbywa się 
rozdział zawiesiny na: osad ciała stałego (placek) zatrzymywany na przegrodzie i ciecz 
przepływającą porami przegrody – filtrat (ciecz klarowna, przesącz). 

Przegrody filtracyjne stanowi wiele materiałów w postaci warstw luźnych i zwartych oraz 
tkanin, stosowanych w róŜnych warunkach prowadzenia filtracji (tabela 1). 

 
Tabela 1. Przegrody filtracyjne [1, s. 158] 

Rodzaj, postać Materiał 
Tkaniny tkane włókna naturalne – bawełna, wełna, len, juta 
Siatki włókna sztuczne – nylon, elana, polietylen, polipropylen, teflon, anilina, szkło, 

metale 
Tkaniny filcowe wełna, sierść, włókna szklane 
Płyty filtracyjne celulozowe, bawełniane, włókna sztuczne 
Warstwy sztywne spieki metalowe, ceramiczne, szklane 
Warstwy sypkie Ŝwir, węgiel, koks, ebonit, włókna cięte 

 
Podczas filtracji trudno rozdzielających się zawiesin, w celu zwiększenia szybkości 

i polepszenia jakości procesu filtracji są stosowane tzw. pomoce filtracyjne z materiałów 
ziarnistych, między innymi diatomit. Jako materiał obojętny, o nieregularnym kształcie 
ziaren, zapewnia on duŜą sprawność filtracji i małą adsorpcję składników cieczy. 

Podczas przepływu zawiesiny (surówki filtracyjnej) przez filtr, w wyniku działania sił 
ssania i ciśnienia, wraz z czasem przebiegu filtracji warstwa osadu na powierzchni filtracyjnej 
zwiększa się. Zarówno przebieg filtracji, jak i usuwanie osadu, mogą przebiegać okresowo 
lub w sposób ciągły. W filtracji okresowej prowadzonej w nuczach, prasach filtracyjnych 
ramowych i płytowych (komorowych) filtracja jest prowadzona do czasu wytworzenia placka 
odpowiedniej grubości. W filtracji ciągłej rozdzielanie odbywa się na powierzchni 
porowatego bębna cylindrycznego, tarczy lub taśmy tak, Ŝe w sposób ciągły są odbierane 
osad ciała stałego i filtrat. 

Nucze stanowią najprostszy typ filtra okresowego. Jest to zbiornik, zwykle cylindryczny 
z perforowanym dnem, na którym znajduje się przegroda filtracyjna w postaci warstwy 
ziarnistej lub tkaniny. Filtry z warstwą ziarnistą są stosowane do filtracji zawiesin 
rozcieńczonych – klarowania cieczy. Filtracja w nuczach z tkaniną filtracyjną moŜe 
przebiegać pod ciśnieniem słupa zawiesiny, pod ciśnieniem zwiększonym lub próŜnią 
(w aparatach zamkniętych). Nucze, z racji małej powierzchni filtracji, do 5 m2 są stosowane 
do filtracji małych objętości zawiesin. 

Filtry ramowe i płytowe są jednymi z najczęściej stosowanych filtrów okresowych. Filtry 
te są zdolne do filtracji cieczy lepkich. 
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A. B. 

 

 
Rys. 10. A – Schemat prasy filtracyjnej płytowo-ramowej: 1 – ramy filtracyjne, 2 – płyty filtracyjne, 3 – tkanina 

filtracyjna, 4 – osad (placek filtracyjny), B – filtr ramowy do filtracji na płytach [19, s. 159] 
 

Filtr, zwany prasą filtracyjną (rys. 10) składa się z szeregu płyt i ram, sąsiadujących na 
przemian ze sobą, opartych na belkach wspornikowych. Pomiędzy stykającymi się 
powierzchniami płyt i ram jest umieszczona tkaninowa przegroda filtracyjna. Ramy i płyty 
posiadają w naroŜach lub w pobliŜu krawędzi, na osi, otwory, które, po dociśnięciu ram i płyt, 
tworzą wzdłuŜ prasy kanały do przepływu zawiesiny, cieczy klarownej i cieczy myjącej. 
Ramy posiadają równieŜ otwory, które łączą jej wnętrze z kanałem doprowadzającym 
zawiesinę. Ramy są obciągnięte tkaniną. Płyty na powierzchni kontaktu z tkaniną filtracyjną 
mają pionowe nacięcia rowkowe i otwory, przez które przesącz odpływa do kanału 
zbiorczego. Podczas filtracji stopniowo wzrasta warstwa osadu w przestrzeni ram i dlatego 
opór przepływu cieczy przez tkaninę równieŜ rośnie natomiast objętość strumienia filtratu 
maleje. Gdy opór filtracji osiągnie wartość zadaną, wstrzymuje się wtedy dopływ surówki 
i osad przemywa się. Po myciu rozsuwa się płyty i ramy i osad z ram wypada do zbiornika 
umieszczonego pod prasą lub jest usuwany ręcznie albo mechanicznie. 
 
Wymienniki ciepła 
A. B. 

 

 
Rys. 11. Wymiennik ciepła: A – schemat wymiennika przeciwprądowego typu „rura w rurze”, B – zdjęcie 

aparatu [opracowanie własne] 
 

Wymiennik ciepła jest aparatem, w którym, lub za pomocą którego, ciepło jest 
przenoszone z jednego środowiska (czynnika) do drugiego. Czynniki, które oddają i pobierają 
ciepło w wymiennikach ciepła mogą być gazowe lub ciekłe. Wymiana ciepła odbywać się 
moŜe przez bezpośredni kontakt czynników (nośników) ciepła i wtedy wymienniki ciepła są 
nazywane bezprzeponowymi. Gdy wymiana ciepła odbywa się przez przegrodę (przeponę) 
wymienniki ciepła nazywa się przeponowymi. Strumień ciepła wymieniony w wymienniku 
ciepła jest określony wzorem: 

Q = K ⋅ A ⋅ ∆Tm 
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Strumień ciepła przenikający przez powierzchnie wymiany ciepła A jest proporcjonalny 
do tej powierzchni, róŜnicy temperatur pomiędzy czynnikami (środowiskami) ∆Tm i do 
współczynnika przenikania ciepła K. Wartości wymienionych wielkości zaleŜą od duŜej 
liczby zmiennych, określonych przede wszystkim właściwościami fizykochemicznymi 
czynników i dynamiką ich przepływu. 

Istnieje duŜa liczba wymienników ciepła, które muszą spełniać róŜnorodne wymagania 
odnośnie do temperatury, strumieni przepływu, spadków ciśnienia, odporności mechanicznej 
i korozyjnej, sprawności cieplnej, kosztów i inne. 

Klasyfikacja wymienników moŜe być dokonywana według następujących przesłanek: 
− procesu przenoszenia ciepła, 
− konstrukcji, 
− rodzaju przepływu, 
− mechanizmu przenoszenia ciepła, 
− liczby faz lub płynów, 
− rodzaju materiału konstrukcyjnego, 
− zastosowania. 

Najczęściej jest stosowana klasyfikacja związana z mechanizmem przenoszenia ciepła, 
konstrukcją wymienników i ich zastosowaniem. Z mechanizmem przenoszenia ciepła jest 
związany podział wymienników na wymienniki bezprzeponowe i przeponowe oraz na 
konwekcyjne i radiacyjne. Według konstrukcji i zastosowań wymienniki dzieli się 
następująco: 
− rurowe – rura w rurze, płaszczowo-rurowe, spiralno-rurowe. 
− płytowe – koszowe, spiralne, lamelowe. 
− z powiększoną powierzchnią wymiany ciepła – płytowe, rurowe. 
− regeneratory – warstwowe (wypełnione), rotacyjne (dyskowe, bębnowe). 

Specjalnym rodzajem wymienników ciepła są kotły na paliwo stałe, w których spaliny 
przekazują ciepło przez konwekcję i promieniowanie do rurek, w których cyrkuluje woda lub 
para. 

 
Krystalizatory 

Krystalizacja stanowi proces wydzielenia substancji rozpuszczonej z roztworu 
przesyconego lub z substancji macierzystej będącej w stanie ciekłym, bądź bezpośrednio 
z fazy gazowej, z pominięciem fazy ciekłej na skutek desublimacji. W wyniku krystalizacji 
następuje wydzielenie produktu w postaci stałej lub oczyszczenie roztworu macierzystego lub 
gazu. 

Z wymienionych procesów krystalizacji największe zastosowanie ma krystalizacja 
z roztworów ciekłych, zwana krystalizacją masową.  

Krystalizacja jest związana z obecnością w roztworze zarodków lub z ich powstawaniem 
– nukleacją i wzrostem. Siłą napędową obu procesów jest przesycenie roztworu, uzyskiwane 
przez odparowanie rozpuszczalnika, chłodzenie roztworu, reakcję chemiczną lub dodanie 
trzeciego składnika. Zdolność do przesycenia roztworu, określana jako stosunek stęŜenia 
aktualnego C do stęŜenia równowagowego C*: 

 
S = C/C* ≤ 1,0, 

 
zaleŜy od rodzaju substancji i wynosi na przykład dla cukru = 2,0, soli NaCl ≈1,0. 
Krystalizację prowadzi się w aparatach zwanych krystalizatorami, w których istnieją 

warunki do powstawania i wzrostu kryształów.  
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A. B. 

 
 

Rys. 12. Krystalizator: A – schemat krystalizatora próŜniowego z cyrkulacją zewnętrzną: 1 – komora 
krystalizacyjna, 2 – kondensator, 3 – pompa cyrkulacyjna, B – zdjęcie aparatu [19, s. 238] 

 
Krystalizacja moŜe być prowadzona w sposób okresowy lub ciągły. 

 
Wyparki 

ZatęŜanie roztworów nielotnych przez odparowanie rozpuszczalnika prowadzi się 
w wymiennikach ciepła, zwanych wyparkami lub warnikami. Odparowanie rozpuszczalnika, 
zwykle wody, jest prowadzone do określonego stęŜenia produktu. Rozpuszczalnik nie jest 
usuwany całkowicie i zatęŜanie roztworu nie przekracza stanu przesycenia. Odparowanie do 
stanu przesycenia roztworu, i wytrąceniem kryształów, prowadzi się w wyparkach 
krystalizacyjnych. Temperatura wrzenia roztworu jest wyŜsza od temperatury wrzenia 
czystego rozpuszczalnika pod tym samym ciśnieniem i zwiększa się wraz ze wzrostem 
stęŜenia roztworu. Z tego wynika, Ŝe wraz ze zwiększeniem stęŜenia roztworu róŜnica 
temperatury pomiędzy wrzącym, zatęŜanym roztworem a czynnikiem grzejnym zwiększa się. 
Wzrasta równieŜ gęstość zatęŜanego roztworu, co powoduje wzrost ciśnienia 
hydrostatycznego w masie roztworu, mimo mieszania, i podwyŜszenie temperatury wrzenia. 
Odparowanie moŜe być prowadzone pod ciśnieniem atmosferycznym, próŜnią lub ciśnieniem 
zwiększonym, co w duŜym stopniu zaleŜy od właściwości fizykochemicznych zatęŜanych 
substancji (roztworów).  

Odparowywanie prowadzi się w aparatach wyparnych – wyparkach jedno – lub 
wielodziałowych, zwanych teŜ bateriami wyparnymi. Baterie wyparne składają się z szeregu 
wyparek połączonych rurociągami technologicznymi tak, Ŝe mogą pracować w układzie 
współprądowym, przeciwprądowym lub mieszanym.  
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A. B. 

   
Rys. 13. Wyparka A – schemat wyparki z obiegiem naturalnym: 1 – komora grzejna, 2 – przestrzeń parowa,  

3 – odkraplacz, P – para grzejna, G – gazy nie skraplające się, C – ciecz (kondensat), S – surówka.  
K – produkt (koncentrat), O – opary, B – zdjęcie wyparki przemysłowej [19, s. 223]  

 

Klasyfikacja konstrukcji wyparek, podobnie jak i wymienników ciepła, związana jest 
z postacią i kształtem elementów grzejnych, a takŜe ze sposobem cyrkulacji zatęŜonego 
roztworu i jego postacią. WyróŜnia się trzy zasadnicze typy wyparek: z cyrkulacją naturalną, 
z cyrkulacją wymuszoną, warstewkowe. 
 

Suszarki 
Proces suszenia – usuwania wilgoci lub innej substancji lotnej z ciał stałych, szlamów 

i zawiesin jest etapem przejściowym lub końcowym wielu technologii przemysłowych, w tym 
równieŜ wytwarzania wyrobów gotowych. Suszenie ma m.in. na celu: wytworzenie produktu 
lub półproduktu o odpowiednich właściwościach uŜytkowych, zwiększenie trwałości 
materiałów, zmniejszenie kosztów transportu materiałów. 

Materiał w kontakcie z powietrzem, o określonej temperaturze i wilgotności, traci lub 
zyskuje wilgoć, aŜ osiągnie stan równowagi nasycenia wilgocią. W zaleŜności od 
wymienionych parametrów oraz rodzaju materiału stan równowagi zmienia się w szerokich 
granicach. Szybkość suszenia zaleŜy od rodzaju materiału i jego struktury. W pierwszym 
etapie usuwana jest wilgoć swobodna z powierzchni materiału i proces odbywa się ze stałą 
szybkością: jest to I okres suszenia. W II okresie suszenia wilgoć jest usuwana z wnętrza 
materiału i szybkość suszenia stale spada. DuŜa róŜnorodność właściwości fizycznych 
i chemicznych suszonych materiałów powoduje, Ŝe istnieje wiele sposobów prowadzenia 
procesu suszenia i rozwiązań konstrukcyjnych aparatów do suszenia – suszarek. 

W klasyfikacji suszarek, opartej na metodzie pracy i sposobie dostarczania ciepła, 
wyróŜnia się następujące suszarki: 
1. Okresowe lub ciągłe. 
2. Z ogrzewaniem: 

a) bezpośrednim – suszarki konwekcyjne (komorowe, tunelowe, taśmowe, talerzowe, 
bębnowe, rozpyłowe, fluidalne, pneumatyczne, kombinowane) 

b) pośrednim – suszarki przeponowe (półkowo-próŜniowe, walcowe – kontaktowe, 
cylindryczne i stoŜkowe, z mieszadłami i bez mieszadła, kontaktowo-wibracyjne 
i inne). 

3. Radiacyjne. 
4. Mikrofalowe i dielektryczne. 
5. Specjalne. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

38 

 
A. B. 

  
Rys. 14. Suszarka: A – schemat suszarki komorowej: 1 – półki, 2 – nagrzewnica, 3 – klapy regulacyjne,  

B – zdjęcie suszarki laboratoryjnej [19, s. 306] 
 
Suszenie moŜe być prowadzone pod ciśnieniem zwiększonym, atmosferycznym lub pod 

próŜnią. O okresowości lub ciągłości suszenia decyduje strumień masy suszonego materiału. 
Suszenie okresowe prowadzi się zazwyczaj wtedy, gdy masa suszonego materiału jest 
mniejsza niŜ 100 kg/dzień. Proces ciągły zapewnia bardziej równomierne suszenie 
i w zaleŜności od kierunku wzajemnego ruchu czynnika suszącego i suszonego materiału 
(surowca) wyróŜnia się suszarki współprądowe, przeciwprądowe i o przepływie 
skrzyŜowanym. 

Jako czynniki grzejne są stosowane: powietrze, gazy spalinowe, para wodna, niewodne 
nośniki ciepła, prąd elektryczny, promieniowanie podczerwone i ultrakrótkie, prądy 
o wysokiej częstotliwości. 

Ogrzewanie bezpośrednie materiału suszonego ma wiele zalet, lecz sprawność cieplna 
procesu jest bardzo mała w wyniku unoszenia duŜego strumienia ciepła z gazami 
odlotowymi. Nie ma tej wady ogrzewanie przeponowe, lecz komplikuje konstrukcję suszarki. 

Ocena techniczno-procesowa suszarek jest dokonywana na podstawie czasu suszenia, 
szybkości właściwej suszenia wyraŜanej w kilogramach odparowanej wilgoci na jednostkę 
powierzchni grzejnej w jednostce czasu [kg/(m2⋅h)], wydajności suszenia odniesionej do 
strumienia masy surowca lub produktu, zuŜycia mocy, sprawności energetycznej i innych. 
 
Odstojniki 

Rozdzielanie w odstojnikach jest oparte na opadaniu cząstek stałych z prędkością zaleŜną 
od ich rozmiaru i gęstości. W odstojnikach następuje wzrost stęŜenia względnie duŜych 
cząstek w zawiesinie. Odstojniki stanowią zbiorniki o duŜej powierzchni, wyposaŜone 
w mieszadła, zwykle grabiowe (rys. 15).  
A. B. 

  
Rys. 15. Odstojnik: A – schemat odstojnika (osadnika): 1 – przelew cieczy klarownej, 2 – mieszadło grabiowe,  

B – zdjęcie odstojnika przemysłowego [19, s. 155] 
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W celu przyspieszenia sedymentacji niektórych cząstek (osadów) do zawiesiny są 
dodawane flokulanty lub koagulanty. Koagulanty, substancje nieorganiczne, neutralizują 
ładunki powierzchniowe na cząstkach, co umoŜliwia ich zderzenia i koagulację. Stosowane są 
związki glinu, chlorek i siarczan Ŝelaza. Flokulanty są to wielkocząsteczkowe związki 
organiczne lub polimery tworzące struktury sieciowe, plastrowe itp. Stanowią je m. in. 
poliakryloamidy i poliakrylany. Niekiedy oba specyfiki są dodawane jednocześnie.  

Odstawanie lub klarowanie moŜe być prowadzone okresowo lub w sposób ciągły. 
W warunkach przemysłowych dominują osadniki ciągłe. Podczas sedymentacji w odstojniku 
wyróŜnić moŜna trzy strefy. Surowiec jest podawany do strefy środkowej – wypadania. Ze 
strefy wypadania cząstki opadają do strefy dolnej, zagęszczania. Ciecz klarowna natomiast 
odpływa do strefy górnej, do przelewu.  

Odstojniki są stosowane zarówno jako samodzielne aparaty do zagęszczania zawiesin, 
flotacji, oczyszczania biologicznego ścieków, jak i we współpracy z innymi aparatami 
procesowymi: reaktorami wielofazowymi, bioreaktorami, krystalizatorami i in. 
 
Ekstraktory 

Ekstrakcja to proces rozdzielania mieszanin ciekłych i ługowania składników z ciał 
stałych za pomocą ciekłego rozpuszczalnika – ekstrahentu. 

W wyniku ekstrakcji otrzymuje się ekstrakt składający się z rozpuszczalnika wtórnego 
i substancji rozpuszczonej oraz rafinat, który stanowi rozpuszczalnik pierwotny. Zawartość 
substancji ekstrahowanej w stanie równowagi, w wymienionych fazach, zaleŜy od 
właściwości rozpuszczalnika, w tym w duŜym stopniu od jego selektywności oraz 
temperatury i ciśnienia. Proces ekstrakcji, z którego nazwą jest związane zarówno 
rozdzielanie układów ciekłych, jak i ługowanie mieszanin stałych, ze względu na kontakt faz 
moŜe być prowadzony w sposób stopniowany lub ciągły, we współprądzie lub 
przeciwprądzie.  

Ekstraktory w zaleŜności od stanu skupienia materiału podlegającego ekstrakcji moŜna 
podzielić na: 1) ekstraktory do ciał stałych, 2) ekstraktory do cieczy. 

W zaleŜności od sposobu pracy ekstraktory do ciał stałych dzielą się na trzy grupy: 
1) o działaniu okresowym, 2) o działaniu półciągłym, 3) o działaniu ciągłym. 

Ekstraktory do cieczy, stosowane w przemyśle, pracują z reguły w sposób ciągły. 
RozróŜnia się trzy rodzaje tych ekstraktorów: 1) mieszalniczo-odstojnikowe, 2) kolumnowe, 
3) wirówkowe. 

 
A. B. 

  

Rys. 16. Ekstraktor: A  – schemat ekstraktora typu mieszalnik-odstojnik (pionowy): 1 – komora mieszania,  
2 – mieszadła, 3 – komory odstawania, B – zdjęcie ekstraktora przemysłowego [19, s. 298] 
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Destylatory 

Destylacja – operacja jednostkowa polegająca na przeprowadzeniu cieczy w stan pary 
i ponownym skropleniu jednego lub kilku składników mieszaniny ciekłej w celu ich 
rozdzielenia lub oczyszczenia. W procesie destylacji wykorzystuje się róŜną lotność 
poszczególnych składników zawartych w mieszaninie ciekłej w danej temperaturze. Z tego 
względu skład pary jest inny niŜ skład cieczy wrzącej tzn. w parze znajdują się praktycznie 
wszystkie składniki zawarte we wrzącej cieczy jednak jest ona bogatsza o składniki bardziej 
lotne (o niŜszej temperaturze wrzenia), a wrząca ciecz wzbogaca się o składniki mniej lotne. 
Stąd destylat posiada większe stęŜenie składnika bardziej lotnego natomiast w cieczy 
wyczerpanej wzrasta stęŜenie składnika lub składników mniej lotnych. 

Destylatory pracujące w przemyśle pracują w sposób okresowy (destylacja prosta 
rzutowa (róŜniczkowa), częściej ciągły (destylacja równowagowa, destylacja z parą wodną).  

 

A. B. 

 
 

Rys. 17. Destylacja: A – Schemat układu destylacji z parą wodną: 1 – kocioł, 2 – skraplacz, 3 – rozdzielacz 
destylatu i wody, 4 – doprowadzenie pary wodnej do bełkotki i na płaszcz grzewczy, 5 – bełkotka,  
6 – odprowadzenie wody, 7 – linia spływowa destylatu do zbiorników, 8 – płaszcz grzewczy kotła,  
9 – linia odprowadzenia cieczy wyczerpanej, 10 – odpływ kondensatu pary wodnej z płaszcza,  
B – zdjęcie 5-stanowiskowego destylatora z parą wodną [19, s. 298] 

 

Bilanse materiałowe i energetyczne, wydajność procesu 
Zestawienie wszystkich strumieni masy i energii, doprowadzanych i odprowadzanych 

z instalacji produkcyjnej, nazywa się bilansem technologicznym. Jego istotną częścią jest 
bilans materiałowy, czyli bilans masy. Zestawienie strumieni energii lub ciepła (entalpii) 
nazywa się odpowiednio bilansem energetycznym lub cieplnym (bilansem entalpii). Bilanse 
takie zawiera dokumentacja kaŜdej przemysłowej instalacji produkcyjnej. Bilans materiałowy 
i cieplny stanowią jeden z waŜniejszych elementów projektu technologicznego, który jest 
podstawą do dalszych etapów projektowania instalacji przemysłowej. Bilans technologiczny 
instalacji, lub ogólniej – układu technologicznego, składa się jak kaŜdy bilans z przychodu 
i z rozchodu. Nawet gdy w procesie produkcyjnym pojawiają się trudne do dokładnego 
wyznaczenia pozycje, na przykład straty spowodowane niedoskonałością aparatury, to 
odpowiednia pozycja powinna być ujawniona w bilansie. Procesy produkcyjne, tak jak 
wszystkie zjawiska fizyczne, podlegają ogólnym prawom przyrody. Zatem bilans 
materiałowy musi pozostawać w zgodzie z prawem zachowania masy, a bilans energetyczny 
– z prawem zachowania energii. W przypadku procesów chemicznych obowiązują reguły 
stechiometrii. 

Graficznym obrazem bilansu masy i energii jest tzw. bilans strumieniowy. Wykres 
strumieniowy przedstawia wielkości poszczególnych strumieni masy i ich skład. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

41 

Równanie bilansowe 
Bilans moŜna zapisać w postaci równania: przychód = rozchód (P = R). Dotyczy to 

zarówno bilansu masy, jak i energii. PoniewaŜ zwykle mamy do czynienia z wieloma 
składnikami występującymi w strumieniach masy, moŜna zestawić cały szereg tego typu 
równań. Jeśli w układzie nie zachodzą Ŝadne przemiany chemiczne, to dla kaŜdej substancji 
występującej w strumieniach moŜna ułoŜyć takie równanie. MoŜemy na przykład zrobić 
bilans wody w sieci wodociągowej albo bilans paliw na stacji benzynowej. Jednak gdy 
bilansujemy procesy chemiczne, równanie bilansowe P = R moŜemy stosować tylko do tych 
składników strumieni, których ilość nie ulega zmianie w toku procesu. Prosta, a zalecana tu 
metoda sporządzania bilansu masy polega na układaniu równań bilansowych dla 
poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład substancji przetwarzanych w procesie 
technologicznym. PoniewaŜ w zwykłych procesach chemicznych nie zachodzą przemiany 
jądrowe, to dla kaŜdego z występujących pierwiastków moŜna ułoŜyć równanie P = R. Nie 
jest przy tym istotna postać substancji, w jakiej pierwiastek ten występuje. Jeśli na przykład 
rozpatrujemy instalację produkującą kwas siarkowy, to bilansując siarkę (jako pierwiastek) 
uwzględniamy ją w równaniu bilansowym niezaleŜnie od tego, czy występuje jako siarka 
elementarna czy teŜ w postaci SO2, SO3 bądź H2SO4. Sporządzając bilans masy układu 
technologicznego mamy tyle równań, ile pierwiastków w nim występuje. Równania 
bilansowe pierwiastków zawierają istotne informacje o układach technologicznych, których 
dotyczą. Podobne znaczenie mają równania bilansów energetycznych. Wykorzystując oba te 
rodzaje równań bilansowych moŜna przedstawić niektóre istotne właściwości rozpatrywanych 
układów technologicznych w postaci zapisu matematycznego. ZaleŜności, które wyznacza się 
na podstawie takiej analizy bilansu technologicznego, znajdują zastosowanie przy 
projektowaniu nowych procesów, a takŜe przy ocenie działania oraz optymalizacji 
istniejących instalacji produkcyjnych. Obie te czynności naleŜą do zadań chemików-
technologów. 

Wydajność procesu (zwana takŜe wydajnością surowcową) jest wielkością określającą, 
jaka część wprowadzonego do procesu substratu została przetworzona we właściwy produkt. 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jakie znasz procesy fizykochemiczne (podstawowe i jednostkowe)? 
2. Jaka jest róŜnica pomiędzy procesem okresowym, ciągłym i mieszanym w instalacji 

produkcyjnej? 
3. Narysuj schemat oraz opisz budowę aparatu typu zbiornikowego. 
4. Jakie znasz zastosowanie mieszadeł? 
5. Jakie znasz zastosowanie filtrów? Jakie znasz rodzaje przegród filtracyjnych? 
6. Co to jest wymiennik ciepła? Sklasyfikuj wymienniki ciepła. 
7. Do czego słuŜy krystalizator i wyparka? 
8. Jakie znasz rodzaje suszarek? 
9. Jakie znasz zastosowanie odstojników? 
10. Jakie znasz zastosowanie ekstraktorów? 
11. Co rozumiemy pod pojęciem: bilans materiałowy, bilans energetyczny, wydajność 

procesu. 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Zbadaj wpływ kształtu mieszadła i prędkości obrotowej mieszadła na efektywność 

mieszania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem mieszaninę cieczy dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) ustalić z nauczycielem zestaw 3 mieszadeł dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
6) ustalić z nauczycielem prędkości obrotowe mieszadeł, 
7) przygotować tabelę według o wzoru: 
 

Lp. Mieszadło Prędkość obrotowa 
Efektywność 

mieszania 
Wnioski 

A   
1.  

B   
 

A   
2.  

B   
 

A   
3.  

B   
 

 

8) dokonać analizy ćwiczenia, 
9) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− zestawy mieszadeł i przyrządy ćwiczeniowe, 
− instrukcje obsługi aparatów, 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
 
Ćwiczenie 2 

Badanie wpływu rodzaju tkaniny filtracyjnej na efektywność procesu filtracji przy stałym 
ciśnieniu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem ciśnienie dla którego będzie wykonane ćwiczenie, 
5) ustalić z nauczycielem zestaw 3 tkanin filtracyjnych dla których będzie wykonane 

ćwiczenie, 
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6) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Lp. 
Zastosowana tkanina 

filtracyjna 
Efektywność filtracji Wnioski 

1.    
2.    
3.    

 

7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zestawy przegród filtracyjnych z róŜnymi typami filtrów, 
− laboratoryjna prasa filtracyjna, 
− instrukcja obsługi prasy filtracyjnej, 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
 
Ćwiczenie 3 

Określenie stopnia wysuszenia materiału. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) odwaŜyć w ilościach podanych przez nauczyciela próbki: materiału A, materiału B, 

materiału C, i dodać do nich określone (przez nauczyciela) ilości wody, 
5) włączyć suszarkę, 
6) ustalić temperaturę suszenia na 333–343 [K],  
7) wstawić do suszarki wilgotne materiały, 
8) mierzyć masę suszonych materiałów po czasach ustalonych przez nauczyciela, 
9) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Lp. Czas suszenia Materiał A Materiał B Materiał C 
1.     
2.     

 

10) obliczyć ilość wody przypadającej na 1 kg materiału suchego po poszczególnych czasach 

suszenia:  )/(
materialu 

 wody
kgkg

masa

masa
X = , 

11) wyjaśnić jaka jest zaleŜność (jeŜeli istnieje) między strukturą materiału a przebiegiem 
procesu suszenia, 

12) dokonać analizy ćwiczenia, 
13) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− suszarka laboratoryjna, 
− zestawy niezbędnych materiałów do wykonania ćwiczenia, 
− instrukcja obsługi suszarki laboratoryjnej, 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
 
Ćwiczenie 4 

Rozdzielanie zawiesiny w kaskadzie odstojników. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) odwaŜyć 3 porcje rozdrobnionego materiału (masy podaje nauczyciel), 
5) porządzić w 3 zlewkach s zawiesiny z rozdrobnionego materiału i wody, 
6) przelać zawiesiny do cylindrów i dopełnić je wodą do 600 ml, 
7) zakorkować dokładnie cylindry i dokładnie wymieszać zawiesinę, 
8) mierzyć poziom zawiesiny w podanych przez nauczyciela odstępach czasu aŜ do 

momentu, gdy 3 kolejne pomiary będą jednakowe, 
9) przygotować tabelę według wzoru: 
 

Lp. 
Czas sedymentacji 

[min] 

Cylinder I 
wysokość zawiesiny Z 

[cm] 

Cylinder II 
wysokość zawiesiny Z 

[cm] 

Cylinder III 
wysokość zawiesiny Z 

[cm] 
1. 5    
2. 10    
3. .    
4. τ∞ Z

1∞
 Z

2∞
 Z

3∞
 

 

10) ustalić z nauczycielem prowadzącym ilość pomiarów i obliczeń oraz ich szczegółowe 
warianty, 

11) wyjaśnić jaka jest zaleŜność (jeŜeli istnieje) między strukturą materiału a przebiegiem 
procesu osiadania, 

12) dokonać analizy ćwiczenia, 
13) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− 3 cylindry szklane wyskalowane o objętości 600 ml, 
− laboratoryjna waga techniczna, 
− zestawy niezbędnych materiałów do wykonania ćwiczenia, 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
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Ćwiczenie 5 
Badanie procesu ekstrakcji. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) przygotować odpowiednie ilości skór (podane przez nauczyciela) i zwaŜyć je,  
5) umieścić skóry w kolbach aparatów Soxletta, 
6) wlać rozpuszczalniki (podane przez nauczyciela), 
7) zakorkować dokładnie cylindry i dokładnie wymieszać zawiesinę, 
8) umieścić zestawy w płaszczach grzejnych i ogrzewać do wrzenia, 
9) przygotować tabelę według wzoru: 
 

 
Masa skóry w aparacie 

I 
Masa skóry w aparacie 

II 
Masa skóry w aparacie 

III 
Przed ługowaniem x1 x2 x3 

Po ługowaniu y1 y2 y3 
 

10) ustalić z nauczycielem prowadzącym ilość pomiarów i obliczeń oraz ich szczegółowe 
warianty, 

11) obliczyć zawartość tłuszczu w próbkach: mt = xn – yn, (n = 1, 2, 3), 

12) obliczyć % zawartości tłuszczu w próbkach: %tł = 
n

t

x

m
, 

13) zinterpretować metodą graficzną proces ługownia na podstawie danych dodatkowych 
podanych przez nauczyciela, 

14) dokonać analizy ćwiczenia, 
15) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− 3 zestawy do ługowania, tzw. aparaty Soxletta, oraz płaszcze grzejne do tych zestawów, 
− laboratoryjna waga techniczna, 
− zestawy niezbędnych materiałów do wykonania ćwiczenia, 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia, 
− zeszyt, 
− przybory piśmienne. 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić procesy fizykochemiczne (podstawowe i jednostkowe)? � � 
2) podać róŜnicę pomiędzy procesem okresowym, ciągłym i mieszanym 

w instalacji produkcyjnej? � � 
3) narysować schemat oraz opisać budowę aparatu typu zbiornikowego? � � 
4) określić zastosowanie mieszadeł? � � 
5) określić zastosowanie filtrów i wymienić rodzaje przegród filtracyjnych? � � 
6) wyjaśnić co to jest wymiennik ciepła i sklasyfikować wymienniki 

ciepła? � � 
7) wyjaśnić do czego słuŜy krystalizator i wyparka? � � 
8) wymienić rodzaje suszarek? � � 
9) określić zastosowanie odstojników? � � 
10) określić zastosowanie ekstraktorów? � � 
11) wyjaśnić pojęcia: bilans materiałowy, bilans energetyczny, wydajność 

procesu. � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję zanim rozpoczniesz rozwiązywać zadania. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Odpowiedzi udzielaj tylko na załączonej karcie odpowiedzi. 
5. Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. 
6. Wybraną odpowiedź zaznacz na karcie odpowiedzi znakiem X. 
7. Jeśli uznasz, Ŝe pomyliłeś się i wybrałeś nieprawidłową odpowiedź, to otocz wybór 

kółkiem, a następnie prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. 
8. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz mógł sprawdzić poziom swojej wiedzy 

i umiejętności. 
9. Jeśli jakieś zadanie sprawi Ci trudność, rozwiąŜ inne i ponownie spróbuj rozwiązać 

poprzednie. 
10. Odpowiedzi udzielaj tylko na załączonej karcie odpowiedzi. 
11. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Na rysunku obok znajduje się symbol 

a) filtra ciśnieniowego. 
b) zbiornika bezciśnieniowego. 
c) wymiennika ciepła. 
d) suszarki komorowej bezciśnieniowej. 

 

 
 

2. Karta charakterystyk substancji niebezpiecznych informuje o 
a) dacie waŜności uŜycia substancji. 
b) właściwościach danej substancji chemicznej. 
c) dostępności substancji niebezpiecznej w hurtowni chemicznej. 
d) zakazie uŜywania substancji w warunkach domowych.  
 

3. Według oznaczenia X10 Ni Cr Mn 15–10 stal ta zawiera 
a) 10% Ni, 10% Cr, 10% C. 
b) 15% Ni, 15% Cr, 15% Mn. 
c) 15% Ni, 10% Cr, 0,1% C. 
d) 10% Ni, 15% Cr, 10% Mn. 

 
4. Na zdjęciu obok znajduje się 

a) krystalizator. 
b) wyparka. 
c) suszarka laboratoryjna. 
d) wymiennik ciepła. 
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5. Na zdjęciu obok znajduje się 
a) aparat typu zbiornikowego. 
b) mieszarka. 
c) eksykator. 
d) odstojnik. 

 

 
 

6. Stal stanowi stop Ŝelaza z 
a) mosiądzem. 
b) węglem. 
c) magnezem. 
d) cyną. 
 

7. W celu przyspieszenia sedymentacji niektórych cząstek (osadów) do zawiesiny są 
dodawane 
a) Ŝele. 
b) Ŝwir i piasek 
c) flokulanty lub koagulanty. 
d) włókna sztuczne. 
 

8. Do zabezpieczania podziemnych rurociągów przed korozją stosuje się 
a) powłoki z emalii szklistych. 
b) ochronę katodową. 
c) powłoki katodowe. 
d) oksydowanie. 

 
9. Do grupy metali nieŜelaznych naleŜy 

a) kompozyt. 
b) glin. 
c) polimer. 
d) szkło. 
 

10. Grafit naleŜy do grupy 
a) materiałów nieŜelaznych. 
b) stopów metali. 
c) metali. 
d) materiałów niemetalowych. 

 
11. Korozja chemiczna metali następuje w wyniku działania 

a) wody. 
b) suchych gazów lub cieczy nie przewodzących prądu elektrycznego. 
c) wylanych chemikaliów na powierzchnię metalu. 
d) próŜni. 

 
12. Wysoka temperatura i ciśnienie 

a) nieznacznie wpływa na korozję. 
b) zwiększa korozję. 
c) zmniejsza korozję. 
d) ma wpływ na korozję tylko w agresywnym środowisku chemicznym. 
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13. Inhibitory korozji to 
a) substancje chemiczne powodujące korozję. 
b) warstewki ochronne hamujące szybkość korozji. 
c) symbole oznaczające typ korozji. 
d) substancje rozpuszczające rdzę . 

 
14. Odtłuszczanie i trawienie to czyszczenie powierzchni metalowego podłoŜa metodą 

a) mechaniczną. 
b) termiczną. 
c) chemiczną i elektrochemiczną. 
d) pneumatyczną. 

 
15. Niemetaliczne powłoki ochronne to 

a) duŜe opakowania na instalację chemiczną. 
b) na przykład farby olejne i lakiery nałoŜone na powierzchnię chronioną. 
c) tzw. ochrona protektorowa powierzchni metalowych. 
d) typowe inhibitory korozji. 

 
16. W reaktorach okresowych parametry procesu 

a) wszystkie zmieniają się. 
b) Ŝaden nie zmienia się.  
c) jeden pozostaje stały. 
d) jeden nie zmienia się. 

 
17. Urządzenia do mieszania w fazie ciekłej to 

a) mieszalniki. 
b) mieszarki. 
c) zagniatarki. 
d) miksery. 

 
18. ZatęŜanie roztworów nielotnych przez odparowanie rozpuszczalnika prowadzi się w 

a) zatęŜarkach. 
b) wyparkach. 
c) ekstraktorach. 
d) suszarkach. 

 
19. Suszarki z ogrzewaniem bezpośrednim to suszarki 

a) mikrofalowe i dielektryczne. 
b) przeponowe (półkowo-próŜniowe, walcowe – kontaktowe, cylindryczne i stoŜkowe, 

z mieszadłami i bez mieszadła, kontaktowo-wibracyjne i inne). 
c) radiacyjne. 
d) konwekcyjne (komorowe, tunelowe, taśmowe, talerzowe, bębnowe, rozpyłowe, 

fluidalne, pneumatyczne, kombinowane). 
 
20. Na wzrost twardości stali ma wpływ 

a) większa zawartość węgla. 
b) mniejsza zawartość węgla. 
c) mniejsza zawartość krzemu. 
d) większa zawartość chromu. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

Imię i nazwisko.................................................................................................................. 
 
Stosowanie maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego  
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d  

Razem:  
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