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Aparatura przemysłów biotechnologicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biotechnologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNBTS.I10B.0091.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Waldemar Rymowicz

Pozostali prowadzący Waldemar Rymowicz

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest poznanie najważniejszych procesów jednostkowych wykorzystywanych w przemyśle
biotechnologicznym.

C2 Zapoznanie studentów z budową i zastosowaniem różnych typów bioreaktorów w procesach biotechnologicznych.

C3 Zapoznanie studentów z problematyka zastosowania w biotechnologii procesów membranowych

C4 Przekazanie wiedzy z zakresu metod usuwania wilgoci z materiałów biologicznych.

C5 Uświadomienie słuchaczom problemów dotyczacych metod oczyszczania i wydzielania produktów
otrzymywanych w procesach biologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma w stopniu zaawansowanym wiedzę dotyczącą
operacji jednostkowych, aparatury specjalistycznej
stosowanych w różnych w procesach
biotechnologicznych

NB_P6S_WG07 Kolokwium

W2
ma pogłębioną wiedzę do rozpoznania
i charakterystyki podstawowych rodzajów
bioreaktorów z użyciem różnych mikroorganizmów

NB_P6S_WG05 Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przeprowadzić proces hodowlany
i obsługiwać bioreaktor, umie dobierać różne operacje
jednostkowe do przeprowadzenia procesów
biotechnologicznych

NB_P6S_UW01 Zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi umie przygotować i zaplanować
urządzenia do wykorzystania w procesie biologicznym
oraz sporządzić i zaprojektować linię technologicznej

NB_P6S_UW02,
NB_P6S_UW08 Zaliczenie pisemne

U3 Student potrafi rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy
z zakresu biotechnologii i technik badawczych NB_P6S_UW07 Zaliczenie pisemne

U4 Student potrafi współdziałać w grupie przyjmując
różne role w tym posługiwać się językiem obcym NB_P6S_UU13 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu
aparatury w procesach biotechnologicznych
w rozwiązywaniu problemów zawodowych, działania
w sposób kreatywny

NB_P6S_KK02,
NB_P6S_KO05 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15
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Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 12

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje 4

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Charakterystyka podstawowego procesu biotechnologicznego. 

2. Budowa bioreaktora - elementy kontrolno-pomiarowe, metody wyjałowienia. 

3. Kryteria podziału bioreaktorów. 

4. Charakterystyka bioreaktorów barbotażowych i typu air-lift. 

5. Bioreaktory z mieszadłem mechanicznym. 

6. Bioreaktory do hodowli alg, tkanek roślinnych i zwierzęcych. 

7. Metody immobilizacji - bioreaktory stosowane w procesach z immobilizowanymi
komórkami i enzymami. 

8. Metody membranowe wykorzystywane w biotechnologii - mikrofiltracja,
ultrafiltracja, odwrócona osmoza 

9. Typy modułów filtracyjnych oraz rodzaje membran. 

10. Biologiczne i katalityczne bioreaktory membranowe. 

11. Metody dezintegracji komórek.

12. Metody okresowe i ciągłe usuwania wilgoci z materiałów biologicznych –
suszenie, odparowanie, liofilizacja,filtracja, wirowanie, sedymentacja, koagulacja.

13. Metody bezpośrednie i pośrednie pomiaru biomasy komórkowej.

14. Chromatografia jonowymienna- anionity i kationity charakterystyka

15. Charakterystyka i wykorzystanie chromatografii kolumnowej w biotechnologii.

Wykład
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2.

1. Ćwiczenie wprowadzające. 

2. Budowa bioreaktora z mieszadłem mechanicznym.

3. Budowa i zasada działania układów kontrolno-pomiarowych w bioreaktorach.

4. Projektowanie podstawowych wymiarów bioreaktora mieszadłowego.

5. Kolokwium zaliczeniowe ćwiczeń  1-4.

6. Kinetyka procesu z użyciem wolnych komórek -przykłady obliczeń parametrów
kinetycznych i wydajności produkcji biomasy komórkowej.

7. Kinetyka procesu z użyciem wolnych komórek -przykłady obliczeń parametrów
kinetycznych i wydajności produkcji różnych produktów w procesach okresowych.

8. Kinetyka procesu z użyciem wolnych komórek -przykłady obliczeń parametrów
kinetycznych i wydajności produkcji różnych produktów w procesach ciągłych.

9. Sprawdzian – (Ćw. 8). Sposoby likwidacji piany.

10. Pułapkowanie mikroorganizmów z wykorzystaniem nośników naturalnych i
syntetycznych.

11. Metody dezintegracji ścian komórek drobnoustrojów. 

12. Chromatografia jonowymienna i kolumnowa 

13. Kolokwium (Ćw. 10-13). 

14. Filtracja. Wyznaczanie szybkości strumienia permeatu w procesach
mikrofiltracji.

15. Zajęcia podsumowujące.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 40%

Wymagania wstępne
Mikrobiologia ogólna, chemia
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Literatura
Obowiązkowa

Mikrobiologia techniczna, tom I i II, Red. Libudzisz Z., Kowal K., Wyd. PŁ, Łódź 2000,1.
Biotechnologia, substancje biologicznie czynne, technologia, aparatura. Red. Viesturs U.E. Wydawnictwo Naukowo-2.
Techniczne Warszawa 1987
Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Chmiel A., PWN 19983.

Dodatkowa

Biotechnologia żywności, Red. Bednarski W., Reps A., WNT, Warszawa 20011.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NB_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu biotechnologii i nauk o żywności w
rozwiązywaniu problemów zawodowych

NB_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy

NB_P6S_UU13 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju naukowego i zawodowego, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej z wykonywanym zawodem

NB_P6S_UW01 Absolwent potrafi dobierać operacje jednostkowe do opracowania wybranego zadania projektowego

NB_P6S_UW02 Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty, w tym dobrać właściwy materiał biologiczny
do badań i procesów biotechnologicznych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

NB_P6S_UW07 Absolwent potrafi poszukiwać i wykorzystać informacje pochodzące z różnych dziedzin nauki do
krytycznej analizy funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych,

NB_P6S_UW08 Absolwent potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań technicznych i
technologicznych oraz podejmowanych działań inżynierskich

NB_P6S_WG05
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym możliwości wykorzystania różnych organizmów i
enzymów do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz techniki sterowania metabolizmem
komórkowym

NB_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym operacje jednostkowe, aparaturę i urządzenia
stosowane w procesach biotechnologicznych


