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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  

TECHNOLOGIE STOSOWANE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA  

Kod modułu: C.10 

Nazwa przedmiotu:  

TECHNOLOGIE STOSOWANE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA IV 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

3/6 

Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
30 - - 15 - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki 

Prowadzący zajęcia 

 
prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z  podstawowymi procesami stosowanymi w 

oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Poznanie 

ogólnych zasad doboru i projektowania urządzeń do usuwania 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

Wymagania wstępne 

 
Znajomość zagadnień z przedmiotu „Chemia środowiska” 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 Wymienia i tłumaczy zjawiska i procesy kształtujące skład atmosfery K_W01 

02 Charakteryzuje obiekty i podstawowe urządzenia służące do oczyszczania powietrza K_W07 

03 
Identyfikuje rolę aktów prawnych i norm technicznych w działaniach 

ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza 
K_W11 

04 
Charakteryzuje procesy, urządzenia i materiały stosowane  w instalacjach 

przemysłowych do usuwania zanieczyszczeń powietrza 
K_W13 

05 
Potrafi zaprojektować proste układy technologiczne do usuwania wybranych 

zanieczyszczeń powietrza  
K_U03 

06 
Potrafi dobrać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne do instalacji do 

usuwania zanieczyszczeń powietrza  
K_U17 

07 
Potrafi uwzględniać charakterystykę źródła zanieczyszczeń przy wyborze metody 

usuwania zanieczyszczeń 

K_U03 

K_U07 

08 Umie korzystać z literatury dla przygotowania realizacji procesu badawczego K_K01 

09 Potrafi organizować i pracować w grupie nad realizacją zadań technologicznych K_K02 
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10 
Wykazuje odpowiedzialność za pozatechniczne aspekty i skutki działań w zakresie 

ochrony powietrza 
K_K05 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Procesy stosowane w oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń gazowych. Absorpcja, adsorpcja, procesy 

katalityczne, procesy biologiczne. Urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. 

Urządzenia do adsorpcji (absorbery), urządzenia do adsorpcji (adsorbery), urządzenia do katalitycznego 

utleniania i redukcji (reaktory), wyposażenie dodatkowe urządzeń do oczyszczania gazów. Usuwanie 

zanieczyszczeń w procesach kondensacji i spalania. Biologiczne metody usuwania zanieczyszczeń gazowych. 

Dezodoryzacja. Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń pyłowych (odpylanie gazów). Pyły, pojęcia ogólne, 

klasyfikacja, główne źródła zapylenia. Mechanizmy odpylania, urządzenia ograniczające emisje pyłów. 

Klasyfikacja urządzeń odpylających, odpylacze grawitacyjne i uderzeniowo-inercyjne, odpylacze odśrodkowe, 

odpylacze filtracyjne, odpylacze elektrostatyczne. Hałas, pojęcia podstawowe, oddziaływanie na środowisko, 

metody zwalczania hałasu, ogólna charakterystyka metod ochrony środowiska przed hałasem. 

 

 

Projekt 

Przygotowanie w grupie (3-5 studentów) projektu dotyczącego zastosowania konkretnej metody do usuwania 

zanieczyszczeń gazowych. Prezentacja projektu i dyskusja nad nim w grupie studenckiej. 

 

 

Literatura podstawowa 

Warych J., Oczyszczanie gazów przemysłowych, WNT, Warszawa, 1998. 

Ciok Z., Ochrona środowiska w elektroenergetyce, PWN, Warszawa, 2001. 

Kuropka J., Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych, 

Urządzenia i technologie, Wydawnictwo Pol. Wr., Wrocław, 1991. 

 

Literatura uzupełniająca 

 
Dzienniki Ustaw dotyczące tematyki ochrony powietrza,  

Periodyczna literatura naukowo-techniczna,  

Internet. 

 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład (prezentacja multimedialna) 

Przygotowanie i wygłoszenie referatu nt. wybranej metody/ instalacji do usuwania 

zanieczyszczeń powietrza  

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Pisemny egzamin z treści wykładów 01, 02, 03, 04,  

Przygotowanie, wygłoszenie i złożenie projektu dotyczącego wybranej metody do 

usuwania zanieczyszczeń powietrza  

06, 07, 08,09,10  

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład: egzamin pisemny z treści przekazywanych w trakcie wykładów 

Projekt: przygotowanie projektu i  przedstawienie wybranej metody oczyszczania 

powietrza. 

Ocena końcowa: średnia ważona z oceny z egzaminu (60%) oraz z przedstawienia i 

obrony przygotowanego referatu (40%) 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 30 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

1,6 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2 

 

 

 

 


