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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIUR-MSP-110 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Techniki pomiarowe mikro- 
i nanodyspersji 

w j. angielskim 
Micro and Nano-dispersion 
Measurement Techniques 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność IUR 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo 1 - - 1 

łącznie w semestrze 15 - - 15 

 
 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak wymagań. 
 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą technik pomiarowych mikro- i nanodyspersji 
(aerozoli, zawiesin, emulsji i pian) oraz nabycie praktycznych umiejętności pomiaru rozkładu wielkości cząstek rozproszonych, 
ich składu chemicznego oraz stabilności dyspersji. 

 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.1. Wykład 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Podstawowe informacje o charakteryzacji mikro- i nanodyspersji. 2 

2. Techniki pomiarowe aerozoli z udziałem filtrów. 1 

3. Techniki mikroskopowe w badaniu dyspersji. 2 

4. Techniki pomiarowe aerozoli z udziałem impaktorów. 1 

5. Optyczne techniki pomiarowe. 2 

6. Liczniki kondensacyjne CPC. 1 

7. Cząstki zawieszone w atmosferze i ich pomiary. 2 

8. Stabilność zawiesin. 2 

9. Stabilność pian. 1 

10. Zaliczenie. 1 

III.4. Laboratorium 

1. Mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa.  3 

2. Optyczne techniki pomiarowe aerozoli. 3 

3. Techniki pomiarowe aerozoli z udziałem impaktorów. 3 

4. Budowa przenośnego sensora do monitorowania zanieczyszczenia powietrza. 3 

5. Optyczny licznik cząstek zawiesiny. 3 
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IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 K2_W05 
I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Ma wiedzę o technikach pomiarowych stosowanych do oceny i 
monitorowania układów rozproszonych oraz urządzeniach realizujących te 

techniki. 
SP 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K2_U05 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Potrafi posługiwać się typowymi urządzeniami pomiarowymi do 
charakteryzowania układów rozproszonych. 

SPR 

U2 K2_U01 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Potrafi dobrać odpowiednią metodę do uzyskania określonych informacji 
dotyczących układów rozproszonych. 

SPR, D 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K2_K01 
I.P7S_KK 
P7U_K 

Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania swojej wiedzy. SPR, D 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. Materiały przekazywane studentom na zajęciach. 
2. P. Kulkarni i in., Aerosol Measurement. Principles, Techniques, and Applications, John Wiley & Sons, Hoboken (USA), 2011. 
3. K Juda-Rezler, B. Toczko, Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym                     
w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa, 2016. 

 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 15 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

35 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 15 

Sumaryczny nakład pracy studenta 95 

Liczba punktów ECTS 2 
 


