
 

 104

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E329 - Technologie i instalacje ochrony środowiska 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9  + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  pojęcia podstawowe, technologie i instalacje stosowane w 
ochronie środowiska. Zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją urządzeń i 
aparatów stosowanych w instalacjach dla ochrony środowiska.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń la-
boratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie z ćwiczeń i laboratorium, zdanie egza-
minu. 
Oceny ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczeń ćwiczeń, laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Mechanizmy procesów rozdzielania aerozoli. Suche urządzenia odpylające - zasada działa-
nia, zagadnienia konstrukcyjne, zasady doboru i eksploatacji, zastosowanie. Odpylacze mo-
kre - działanie, konstrukcje,  projektowanie i eksploatacja, zasady doboru. Odkraplanie i 
odemglanie gazów. Urządzenia i aparaty do usuwania zanieczyszczeń gazowych. Systemy 
odprowadzania ścieków. Rodzaje i schematy oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych. Konstrukcje podstawowych urządzeń oczyszczalni ścieków. Zagospodaro-
wanie osadów z oczyszczalni. Zanieczyszczenia gleb, rekultywacja i remediacja gleb. Urzą-
dzenia do rozdrabniania i mielenia, klasyfikatory, sortowniki separatory. Płuczki, ekstraktory, 
urządzenia do napowietrzenia.  
Ćwiczenia  
Podstawy procesów wymiany masy i ciepła. Zasady doboru urządzeń odpylających. Filtracja 
przy stałym wydatku, przy stałym ciśnieniu. Projekt odstojnika. Projekt absorbera.  
Laboratoria  
Wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych odpylacza mokrego, Badania skuteczności dzia-
łania cyklonów promieniowych  i osiowych,  Badania skuteczności działania aparatu przewa-
łowego, Hydraulika kolumn półkowych i z wypełnieniem. Badania skuteczności działania od-
kraplaczy. Filtr bębnowy próŜniowy - stałe procesu filtracji. Badania procesu napowietrzana 
cieczy. 

Literatura podstawowa  
[1] Juda J., Nowicki M.; Urządzenia odpylające. PWN, Warszawa 1979.  
[2] Kabsch P.; Odpylanie i odpylacze. WNT, Warszaw 1992. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.; Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warsza-

wa 1994.  
[2] Warych J.; Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT,  Warszawa 1994. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa  
przedmiotu E330 - InŜynieria procesowa  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika przemian energetycznych i 
wymiana ciepła” – sem. 2 i 3, „Mechanika płynów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie procesów i operacji jednostkowych obejmujących 
wymianę pędu, ciepła i masy, rządzących nimi praw i ich opisów ilościowych.  Nabycie umie-
jętności korzystania z poznanych modeli matematycznych do projektowania procesowego, 
doboru urządzeń i instalacji oraz właściwej ich eksploatacji. 
Metody dydaktyczne:  udział w wykładach, aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu przykła-
dów obliczeniowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pisemne zaliczenie wykładów. 
Oceny ko ńcowa: ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Ruch fazy rozproszonej w płynie. Opory ruchu, współczynnik oporu ośrodka, równanie ruchu 
cząstek. Niezakłócony ruch cząstek w płynie nieruchomym oraz w strumieniu poziomym i 
pionowym. Ruch fazy rozproszonej w polu sił odśrodkowych. Sedymentacja cząstek ciała 
stałego. Flotacja. Przepływy płynu przez złoŜe porowate. Układy z rozproszoną fazą ciekłą. 
Ruch kropel cieczy w nieruchomym płynie oraz w przepływie. Opory przepływu. Pojedynczy i 
łańcuchowy przepływ pęcherzy gazu przez ciecz. Prędkość wznoszenia się pęcherzy. Filtra-
cja objętościowa, równanie Karmana-Kozeny`ego. Filtracja powierzchniowa, równanie szyb-
kości filtracji. Filtracja pod stałym ciśnieniem oraz ze stałą szybkością.  Filtracja w polu sił 
odśrodkowych. Metody membranowe. ZatęŜanie roztworów w aparatach wyparnych. Bilans 
materiałowy i cieplny wyparki. ZuŜycie pary grzejnej, współczynnik przenikania ciepła oraz 
zagadnienia temperaturowe w wyparkach wielobiegowych. Baterie wyparne współprądowe i 
przeciwprądowe. Dyfuzja ustalona i nieustalona. Podstawowe modele wnikania masy. Rów-
nowaga fizyko-chemiczna ciecz-para dla układów dwu i wieloskładnikowych. Destylacja róŜ-
niczkowa i równowagowa. Destylacja ciągła układów dwuskładnikowych w kolumnach półko-
wych. Wyznaczanie liczby półek. Dyfuzja gazu z fazy gazowej do cieczy. Procesy sorpcyjne. 
Bilans masowy absorpcji. Elementy równowagi suszarniczej. Suszenie adiabatyczne i izoter-
miczne. Kinetyka suszenia. 
Literatura podstawowa  
[1]  Serwiński M.; Zasady inŜynierii chemicznej. Operacje jednostkowe. WNT, Warszawa 

1982. 
[2]  Zarzycki R.; Wymiana ciepła i masy w inŜynierii środowiska. WNT, Warszawa 2005. 
[3]  Koch R., Noworyta A.; Procesy mechaniczne w inŜynierii  chemicznej. WNT, Warszawa 

1998. 
[4]  Ciesielczyk W., Kupiec K., Wiechowski A.; Przykłady i zadania z inŜynierii chemicznej.  

Wyd. PK, Kraków 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Hobler T.; Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa 1986. 
[2]  Hobler T.; Dyfuzyjny ruch masy i absorbery. WNT, Warszawa 1976. 
[3]  Zarzycki R., Chacuk A., Starzak K.; Absorpcja i absorbery. WNT, Warszawa 1995. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jerzy Kamieński 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa  
przedmiotu E331 - Odpylanie i odemglanie gazów odlotowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń  III 6 W15 + C15 + L15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 + L9 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z urządzeniami ochrony powietrza. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów, zdanie egzami-
nu. 
Oceny ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczeń ćwiczeń, laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Fizyczne podstawy odpylania, mechanizmy procesów rozdzielania aerozoli. Mechaniczne 
suche urządzenia odpylające – komory osadcze, odpylacze inercyjne i mechaniczne, cyklo-
ny i multicyklony, filtry tkaninowe, ceramiczne i membranowe Odpylacze elektrostatyczne, 
ogólna charakterystyka, zasady działania i projektowania. Mokre urządzenia odpylające - 
ogólna charakterystyka, przebieg procesu mokrego odpylania, mechanizmy zatrzymywania 
cząstek pyłu w procesie mokrego odpylania, konstrukcje odpylaczy, zagadnienia projekto-
wania i eksploatacji. Fizykochemiczne podstawy wydzielania zanieczyszczeń gazowych. 
Przegląd metod oczyszczania gazów, konstrukcje absorberów, adsorberów. Odemglanie i 
odkraplanie gazów, budowa demisterów i odkraplaczy. Oczyszczanie gazów metodami ter-
micznymi. 
Ćwiczenia  
Obliczenia technologiczne, konstrukcyjne cieplne i wytrzymałościowe wybranych urządzeń 
ochrony środowiska: urządzeń do odemglania, odkraplania, odpylania suchego i mokrego, 
absorpcji zanieczyszczeń gazowych, dopalaczy termicznych. 
Laboratoria  
Wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych odpylacza pianowego. Badania skuteczności 
działania cyklonów promieniowych i osiowych. Badania skuteczności działania aparatu 
przewałowego. Badanie skuteczności działania odkraplacza Ŝaluzyjnego. Własności fizycz-
ne pyłów, analiza sitowa i sedymentacyjna. 
Literatura podstawowa  
[1] Warych J.; Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura. WNT, Warszawa 1998. 
[2] Warych J.; Oczyszczanie gazów. WNT, Warszawa 1994. 
[3] Praca Zbiorowa: Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego. Ćwiczenia laboratoryj-

ne. Wyd. PK, Kraków 1992. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pikoń J.; Aparatura chemiczna. PWN, Warszawa 1978.  
[2] Błasiński H., Młodziński B.; Aparatura przemysłu chemicznego. WNT, Warszawa 1983. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E332 - Utylizacja odpadów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami zagospodarowanie i unieszko-
dliwiania odpadów.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test. 
Oceny ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Źródła powstawania odpadów. Odpady komunalne i przemysłowe. Podział odpadów. Ilość i 
skład morfologiczny odpadów komunalnych. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 
składowanie, kompostowanie, metody termiczne. Składowiska: lokalizacja, projektowanie, 
badania wstępne i budowa składowisk odpadów, ich eksploatacja, metody uszczelniania i 
rekultywacja. Systemy kompostowania. Procesy spalania i pirolizy, spalanie i piroliza odpa-
dów komunalnych. Metodyka badań właściwości odpadów przemysłowych. Metody utylizacji 
w zaleŜności od właściwości odpadów: chemiczne, biologiczne i fizyczne. Neutralizacja sub-
stancji toksycznych zawartych w odpadach. Metody termiczne wykorzystania odpadów. Spo-
soby utylizacji odpadów z wybranych gałęzi przemysłu. Odpady niebezpieczne. Odpady 
szpitalne, sposoby niszczenia infekcyjnych właściwości. Organizacja systemu gospodarki 
odpadami. Metody rekultywacji i rewaloryzacji terenów zdegradowanych Instalacje do zago-
spodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Obowiązki wytwarzających i odbiorców  odpa-
dów: zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości, wykorzystywanie od-
padów jako surowców wtórnych, wykorzystywanie, usuwanie lub unieszkodliwianie odpadów, 
uzyskanie zgody organu administracji (zezwolenia na wytwarzanie, usuwanie, w tym na 
transport, unieszkodliwianie i wykorzystywanie odpadów), prowadzenie jakościowej i ilościo-
wej ewidencji wytwarzanych odpadów, szczególne zasady postępowania z odpadami nie-
bezpiecznymi, postępowanie z opakowaniami.  
Literatura podsatwowa  
[1] Siuta I., Wasiak G.; Zasady gospodarki odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym. 

Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1991. 
[2] Kempa E.; Gospodarka odpadami miejskimi. Arkady, Warszawa 1983. 
[3] Jędrczak A.; Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Oleszkiewicz J.; Eksploatacja składowiska odpadów. Lem Projekt, Kraków 1999.  
[2] Cęckiewicz St.; Utylizacja osadów ściekowych i innych odpadów. CEBEA, Kraków 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E333 - Urządzenia oczyszczalni ścieków  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z procesami rozdzielania zawiesin i proble-
mami ochrony wód i gospodarki ściekowej. Urządzenia i instalacje do oczyszczania ścieków.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, opracowanie zadania wyzna-
czonego w ramach projektów, zdanie egzaminu. 
Oceny ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń projektów i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Opadanie cząstek w płynie, teoria sedymentacji. Charakterystyka ścieków, pojęcia podsta-
wowe, skład ścieków, wskaźniki zanieczyszczenia. Kanalizacja, systemy kanalizacji  
i ich współdziałanie. Odbiorniki ścieków, zasoby wodne, klasy czystości. Oczyszczalnie ście-
ków komunalnych mechaniczne, biologiczne. Kraty, sita, osadniki, piaskowniki, odolejacze. 
Obliczenie i dobór piaskowników i osadników. Dobór i konstrukcja krat, filtrów, odtłuszczaczy 
i wirówek. Konstrukcje i dobór wybranych urządzeń chemicznych oczyszczalni ścieków. Bio-
reaktory, biomasa, fermentatory, zagospodarowanie biomasy. Chemiczne oczyszczanie 
ścieków przemysłowych. Systematyka procesów i metod. Neutralizacja, utlenianie, koagula-
cja i strącanie chemiczne, wymiana jonowa, ekstrakcja. Uzdatnianie wody do celów komu-
nalnych.  
Ćwiczenia  
Problem wody w Polsce i świecie, bilans wodny Polski, zapotrzebowanie przemysłu, rolnic-
twa i ludności na potrzeby gospodarcze, rodzaje zanieczyszczeń, gospodarka wodno- ście-
kowa w zakładach przemysłowych i aglomeracjach miejsko-przemysłowych, rodzaje kanali-
zacji, schematy oczyszczalni ścieków: bytowo-gospodarczych i przemysłowych, odbiorniki 
ścieków. Konstrukcje i dobór podstawowych urządzeń oczyszczalni mechanicznych: krat, 
piaskowników, osadników, filtrów, odtłuszczaczy i odolejaczy, wirówek, zbiorników magazy-
nujących i uśredniających skład ścieków. 
Projekty  
Przegląd chemicznych i fizykochemicznych metod oraz urządzeń stosowanych przy oczysz-
czaniu ścieków. Podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków, konstrukcje urządzeń 
wykorzystujących metodę złóŜ biologicznych i osadu czynnego. zagospodarowanie osadów 
wytrąconych w oczyszczalniach. Podstawowe problemy związane z projektowaniem i eks-
ploatacją oczyszczalni ścieków. Zasady projektowania wybranych konstrukcji urządzeń 
oczyszczalni  mechanicznych chemicznych i biologicznych. 
Literatura podstawowa  
[1] Koziorowski B.; Oczyszczanie ścieków przemysłowych. WNT,  Warszawa 1980. 
[2] Cywiński B., Gdula S., Kurbiel J.;  Oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1983. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Imhoff K., Imhoff R.;  Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1982. 
[2] Leszczyński S.; Dyfuzyjny ruch masy i adsorbery. WNT, Warszawa 1976. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa  
przedmiotu E334 - Podstawy konstrukcji aparatury i instalacji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + C15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + C9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie metod i zasad projektowania oraz szczegółowych 
procedur obliczeniowych stosowanych w konstruowaniu aparatury procesowej i instalacji.  

Metody dydaktyczne:  wykłady poparte prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia tablicowe, 
samodzielne wykonanie projektu aparatu procesowego wraz z elementami instalacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdzian pisemny z tematyki wykładów i ćwi-
czeń, oddanie poprawnie wykonanego projektu.  
Oceny ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów, ćwiczeń i projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Materiały konstrukcyjne w budowie aparatury i instalacji, zasady doboru materiału, tworzywa 
sztuczne w budowie aparatury i instalacji. Obliczenia konstrukcyjne elementów walcowych 
obciąŜonych ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym. Projektowanie ciśnieniowych elemen-
tów prostopadłościennych. Obliczanie dennic płaskich, wyoblonych, stoŜkowych, den sito-
wych. Projektowanie połączeń kołnierzowo-śrubowych, podparć aparatów pionowych i po-
ziomych, wzmocnienia otworów. Obliczenia konstrukcyjne aparatów kolumnowych, kolumny 
półkowe i z wypełnieniem, stateczność kolumn. Obliczenia konstrukcyjne wirujących elemen-
tów aparatury, drgania wałów, obroty krytyczne. Obliczanie rurociągów: grubość ścianki, pod-
pory, kompensacja wydłuŜeń cieplnych. Armatura i osprzęt instalacji. 
Ćwiczenia  
Wymagania przepisów UDT w zakresie projektowania urządzeń ciśnieniowych, wymagania 
dyrektyw unijnych. Obliczenia konstrukcyjne typowych elementów aparatury: powłoki, za-
mknięcia aparatów, dna sitowe. Obliczenia króćców aparatów i połączeń kołnierzowo-
śrubowych, kompensacji wydłuŜeń cieplnych w aparatach i rurociągach. Obliczenia wytrzyma-
łościowe rusztu aparatów kolumnowych, stateczności powłok, obciąŜenia wiatrem i śniegiem, 
odporności na wywrót. Obliczenia wałów elementów wirujących, łoŜyskowanie, uszczelnienia. 
Obliczenia i dobór podpór aparatów i rurociągów. Obliczenia przepustowości zaworów i płytek 
bezpieczeństwa.  
Projekty  
Indywidualny projekt zadanego aparatu ciśnieniowego obejmujący obliczenia technologiczne, 
obliczenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe jego elementów. Wykonanie rysunku projekto-
wanego aparatu.  

Literatura podstawowa  
[1] Filipczak G., Witczak S.; Konstrukcja aparatury procesowej. Skrypt Politechniki Opolskiej 

nr 175, Opole 1995.  
[2] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego; Urządzenia ciśnieniowe. Wydanie 10.2003. 
[3] Konieczyński J.; Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami. Metody, aparatura i insta-

lacje. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004. 
[4] Filipczak G., Troniewski L., Witczak S.; Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych 
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aparatury procesowej, Skrypt Politechniki Opolskiej nr 203, Opole 1997.  
[5] Warych J.; Oczyszczanie gazów. WNT, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Janiak M.; Urządzenia mechaniczne w inŜynierii środowiska. Część 1. Wyd. Politechniki 

Poznańskiej, Poznań 1996. 
[2] Janiak M., KrzyŜaniak G.; Urządzenia mechaniczne w inŜynierii środowiska. Część 2. Wyd 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jan Talaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E335 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplo-
mowej. Umiejętności prezentacji i referowania zagadnień objętych tematyką specjalności. 

Metody dydaktyczne:  analiza poprawności wykonania opracowanego przez inne osoby 
zadania.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja opracowanego zadania. 
Oceny ko ńcowa: ocena z prezentacji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  
Prezentacja obejmuje wybrane zagadnienia z: projektowania i doboru suchych i mokrych 
urządzeń odpylających. Zasad projektowania elektrofiltrów. Odkraplaczy i odemglaczy. Wy-
dzielania zanieczyszczeń gazowych i odorów z powietrza, metod oczyszczania gazów, wa-
runków technicznych prowadzenia procesu, rozwiązań konstrukcyjnych absorberów, adsor-
berów, desorberów. Urządzeń do regeneracji absorbenta. Procesu biologicznego oczysz-
czania gazów, budowy i zasady działania biofiltrów i biopłuczek. Oczyszczania gazów meto-
dami termicznymi. Dopalaczy termicznych i katalitycznych. Odzysku ciepła w dopalaczach 
termicznych. Konstrukcji podstawowych urządzeń oczyszczalni mechanicznych oraz metody 
ich doboru. Urządzeń do rozdzielania zawiesin w polu grawitacyjnym i odśrodkowym. Kon-
strukcji i doboru urządzeń chemicznych i biologicznych oczyszczalni ścieków. Urządzeń  
stosowanych  przy oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem procesów: neutralizacji, utlenia-
nia, redukcji, ekstrakcji, adsorpcji, wymiany jonowej koagulacji i flotacji oraz metodach biolo-
gicznego oczyszczania. Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni, rekultywacji i remediacji 
gleb. Urządzeń do rozdrabniania i mielenia. Konstrukcji  pieców do spalania odpadów i go-
spodarki odpadami. 

Literatura podstawowa  
stosowna do zatwierdzonych w danym roku akademickim tematów prac dyplomowych. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Gworek B.; Technologie rekultywacji gleb. Monografia, Warszawa 2004. 
[2] Maciak F.; Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa 1999. 
[3] Imhoff K.K.; Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1982. 
[4] Warych J.; Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT,  Warszawa 1988. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 

 


