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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E831 - Wymienniki masy w ochronie środowiska 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty : bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zasadami działania i urządzeniami do usuwania 
zanieczyszczeń gazowych uzdatniania ścieków. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział na zajęciach, rozeznanie literaturowe i internetowe 
problemów prezentowanych na wykładzie.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Absorpcyjne metody oczyszczania gazów odlotowych, bilanse masowe, rodzaje 
absorbentów. Konstrukcje absorberów, absorbery natryskowe, wypełnione i półkowe, 
rozwiązania specjalne. Obliczenia procesowe, metody wyznaczania niezbędnej powierzchni 
wymiany masy, sprawność procesu. Regeneracja absorbentów. Adsorpcyjne procesy 
odsiarczania i odazotowania gazów. Adsorpcyjne metody uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków. Rodzaje adsorbentów, ich własności i przygotowanie. Rozwiązania konstrukcyjne 
urządzeń. Regeneracja adsorbentów. Adsorpcyjne oczyszczanie wody z fenolu za pomocą 
węgli aktywnych. Obliczenia procesowe, izoterma adsorpcji, punkt przebicia, sprawność. 
Reaktory biologiczne. 
Ćwiczenia  
Bilans masowy absorpcji, równowagi absorpcyjne, moduł napędowy procesu, wyznaczanie 
ilości półek teoretycznych, sprawność absorpcji, wysokość wypełnienia. Stateczność 
aparatów wolnostojących. 
Literatura podstawowa  
[1] Koch R., Noworyta A.; Procesy mechaniczne w inŜynierii chemicznej. WNT, Warszawa 

1980. 
[2] Serwiński M.;  Zasady inŜynierii chemicznej i procesowej. WNT, Warszawa 1982.   
[3] Błasiński H., Młodziński B.; Aparatura przemysłu chemicznego. WNT, Warszawa 1983. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pikoń J.; Aparatura chemiczna. PWN, Warszawa 1983. 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E832 - Procesy mechaniczne w ochronie środowiska 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się budową i działaniem aparatów i urządzeń 
stosowanych w procesach mechanicznych ochrony środowiska. Zdobycie umiejętności 
prawidłowego doboru i prowadzenia obliczeń konstrukcyjnych poszczególnych elementów 
tych urządzeń.  

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach, samodzielne pogłębianie 
wiedzy. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pisemne ćwiczeń, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja i sortowanie materiałów sypkich. Dozowniki i transportery. Kruszenie i mielenie 
materiałów. Kruszarki mechaniczne i młyny strumieniowe. Tkaniny i przegrody filtracyjne. 
Filtry do pracy okresowej i ciągłej. Rozdzielanie zawiesin w polu sił odśrodkowych. Wirówki 
filtracyjne i sedymentacyjne. Wirówki do pracy ciągłej, półciągłej i okresowej. Separatory 
talerzowe, ultrawirówki. Mieszanie dwu i trójfazowe. Mieszalniki pneumatyczne, hydrauliczne 
i pneumatyczne. Mieszalniki mechaniczne, mieszarki do ciał stałych, granulatory. Cyklony i 
hydrocyklony. 
Ćwiczenia  
Obliczenia technologiczne i konstrukcyjne bębnowego filtra próŜniowego i filtra tarczowego. 
Kryteria doboru mieszadła, obliczenia mocy mieszania. Obliczenia konstrukcyjne i 
wytrzymałościowe kruszarek szczękowych, stoŜkowych oraz młyna bębnowego z 
pneumatycznym opróŜnianiem. Obliczenia i dobór cyklonów.  

Literatura podstawowa  
[1] Błasiński H., Młodziński B.; Aparatura przemysłu chemicznego. WNT, Warszawa 1983. 
[2] Koch R., Noworyta A.; Procesy mechaniczne w inŜynierii chemicznej. WNT, Warszawa 

1998. 
[3] Lewicki P.; InŜynieria procesowa i aparatura przemysłu spoŜywczego. WNT, Warszawa 

1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kamieński J.; Mieszanie układów wielofazowych. WNT, Warszawa 2004. 
[2] Warych J.; Oczyszczanie gazów – procesy i aparatura. WNT,  Warszawa 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Ryszard Wójtowicz 

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 E833 - Bezpiecze ństwo zintegrowane 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, 
bezpieczeństwa procesowego i środowiska. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział na zajęciach, rozeznanie literaturowe i internetowe 
problemów prezentowanych na wykładzie. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wymagania X Rozdziału Kodeksu Pracy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Nadzór nad 
warunkami pracy. Certyfikacja, deklaracja zgodności, znak CE, normy zharmonizowane. 
Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakresie uŜytkowania maszyn i 
urządzeń. Zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Ograniczenie 
zagroŜenia powaŜnymi awariami przemysłowymi. Obowiązki prowadzącego zakład 
stwarzający zagroŜenie wystąpienia awarii przemysłowej. Substancje stwarzające 
szczególne zagroŜenie dla człowieka i środowiska. Bezpieczeństwo ogniowe instalacji. 
Zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do uŜytku w 
przestrzeniach zagroŜonych wybuchem. Uwalnianie substancji gazowych i ciekłych do 
otoczenia. ZagroŜenia elektrycznością statyczną i ochrona przed nią. 
Projekty  
Opracowanie świadectwa zgodności dla wybranego urządzenia oraz zabezpieczenia przed 
negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 
Literatura podstawowa  
[1] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2001. 
[2] Ustawa z dn.27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( z późniejszymi zmianami). 
[3] Kodeks Pracy (praca zbiorowa.). ODDK, Gdańsk 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] BHP w energetyce (praca zbiorowa.). Tarbonus, Tarnobrzeg 2007. 

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 E834 - Pompy, spr ęŜarki, wentylatory 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się budową i działaniem pomp, spręŜarek i 
wentylatorów. Zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń procesowych i doboru pomp i 
wentylatorów w instalacjach przemysłowych.  

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach, samodzielne pogłębianie 
wiedzy. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pisemne ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Układ pompowy, charakterystyka, bilans energetyczny i przepływowo-cieplny. Klasyfikacja 
pomp. Rodzaje pomp, konstrukcje, zasada działania. Charakterystyki pomp. Kawitacja. 
Regulacja parametrów pracy pomp. Praca pomp w układzie pompowym. Podział maszyn 
spręŜających. Konstrukcje spręŜarek i proces spręŜania w spręŜarce tłokowej. SpręŜanie 
wielostopniowe. Charakterystyki i regulacja spręŜarek. Wentylatory, konstrukcje, współpraca 
wentylatorów z siecią. 
Ćwiczenia  
Obliczenia pompy. Współpraca układu pompowego z rurociągiem, charakterystyka 
rurociągów straty i opory przepływu. Sprawność pomp, zapotrzebowanie mocy w punkcie 
pracy dla układu ssąco - tłocznego. Obliczanie spręŜarki - wydajność, zapotrzebowanie 
mocy, określenie strumienia masy. Obliczanie wentylatorów. Dobór pomp i wentylatorów w 
instalacjach przemysłowych.  
Literatura podstawowa  
[1] Chmielniak T. J.; Maszyny przepływowe. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. 
[2] Tuliszka E.; SpręŜarki, dmuchawy i wentylatory. WNT, Warszawa 1969.  
[3] Stępniewski M.; Pompy. WNT, Warszawa 1985. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Fortuna S.; Wentylatory. Techwent, Kraków 1999. 
[2] Fortuna S.; Badania wentylatorów i spręŜarek. AGH, Kraków 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Ryszard Wójtowicz 

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 E835 - Podstawy projektowania urz ądzeń  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie metod i szczegółowych zasad projektowania 
urządzeń i aparatury przemysłowej. 

Metody dydaktyczne:  wykłady poparte prezentacjami multimedialnymi, samodzielne 
wykonanie projektu wybranego urządzenia.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie poprawnie wykonanego projektu, zdanie 
egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia projektu (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Materiały konstrukcyjne w budowie urządzeń i ich dobór. Wymagania dozoru technicznego w 
zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych. 
Obliczenia konstrukcyjne elementów walcowych obciąŜonych ciśnieniem wewnętrznym  
i zewnętrznym. Obliczanie rurociągów, króćców, połączeń kołnierzowo-śrubowych. Podparcia 
aparatów pionowych i poziomych, ich projektowanie i dobór. Projektowanie urządzeń do 
rozdziału zawiesin – odstojniki, filtry, wirówki. Projektowanie suchych i mokrych urządzeń 
odpylających – komory osadcze, cyklony, filtry, elektrofiltry, płuczki, hydrocyklony. Obliczenia 
konstrukcyjne aparatów kolumnowych, kolumny półkowe i z wypełnieniem, stateczność 
kolumn, obciąŜenie wiatrem. Obliczanie elementów wirujących, drgania wałów, obroty 
krytyczne. Projektowanie zbiorników magazynowych na gaz, ciecze i ciała stałe.  
Projekty  
Indywidualny projekt konstrukcyjny wybranego typu urządzenia zawierający obliczenia 
technologiczne, obliczenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych. Wykonanie rysunku technicznego projektowanego urządzenia.  
Literatura podstawowa  
[1] Filipczak G., Troniewski L., Witczak S.; Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych 

aparatury procesowej, Skrypt T nr 203. Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 1997. 
[2] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego: Urządzenia ciśnieniowe. Wydanie 10.2003. 
[2] Juda J., Nowicki M.; Urządzenia odpylające. WNT, Warszawa 1979. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Warych J.; Oczyszczanie gazów. WNT, Warszawa 1994. 
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 E837 - Projektowanie instalacji ochrony środowiska 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 P45 2 

Niestacjonarne – II stopie ń 
I 
II 

2 
3 

P9 
P15 

1 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie metod i szczegółowych zasad projektowania 
instalacji ochrony środowiska.  

Metody dydaktyczne:  samodzielne wykonanie projektów wybranych instalacji urządzeń 
ochrony środowiska poprzedzone omówieniem szczegółowych zaleŜności i procedur 
obliczeniowych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie poprawnie wykonanych projektów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Projektowanie urządzeń i aparatów wchodzących w skład instalacji ochrony środowiska. 
Instalacje ochrony powietrza atmosferycznego, suche i mokre urządzenia do oczyszczania 
gazów odlotowych. Maszyny przepływowe wchodzące w skład instalacji. WyposaŜenie 
instalacji, armatura i osprzęt, urządzenia zabezpieczające. Indywidualne projekty zadanych 
instalacji obejmujące obliczenia technologiczne, obliczenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe 
poszczególnych elementów instalacji. Wykonanie schematu instalacji oraz rysunku 
technicznego projektowanych urządzeń. 
Literatura podstawowa  
[1] Konieczyński J.; Oczyszczanie gazów odlotowych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 

1995. 
[2] Juda J., Nowicki M.; Urządzenia odpylające. WNT, Warszawa 1979.  
[3] Warych J.; Oczyszczanie gazów. WNT, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Filipczak G., Troniewski L., Witczak S.; Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych 

aparatury procesowej, Skrypt T nr 203. Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 1997.  

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 E838 - Laboratorium z ochrony środowiska 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 L45 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 L30 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się budową i działaniem aparatów i urządzeń 
wykorzystywanych w procesach ochrony środowiska. 

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z przeprowadzo - 
nych ćwiczeń, samodzielne pogłębianie wiedzy. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Suche urządzenia odpylające. Wyznaczanie skuteczności odpylania metodą określenia 
masy pyłu zatrzymanego. Badanie skuteczności ogólnej odpylania cyklonu promieniowo -
zwrotnego. Urządzenia rozładowcze w transporcie pneumatycznym. Odpylanie wstępne – 
zaleŜność skuteczności odpylania od stęŜenia pyłu w gazie. Badanie pracy cyklonu osiowo- 
przelotowego. Oczyszczanie gazów metodą filtracji. Rodzaje przegród filtracyjnych i metody 
ich regeneracji. Badanie filtra tkaninowego – skuteczność i opory przepływu. Urządzenia do 
odpylania mokrego. Mechanizmy wydzielania drobin pyłu na róŜnych postaciach kolektorów 
wodnych. Badanie skuteczności działania płuczki pianowej. Skuteczność przedziałowa 
odpylania. Pomiar skuteczności frakcyjnej przy uŜyciu impaktorów kaskadowych. 
Wielostopniowe układy odpylające. Minimalizacja zuŜycia wody. Badania skuteczności 
działania płuczki przewałowej typu Roto-Clone. Emisja zanieczyszczeń gazowych do 
środowiska. Układy pomiarowe do badań parametrów emisji zanieczyszczeń odpylaczy w 
warunkach przemysłowych. Układ pomiarowy P-10. Wyznaczanie stęŜeń zanieczyszczeń 
gazowych. Aparat Orsata, ANKO, mierniki automatyczne. Absorpcyjne oczyszczanie gazów 
odlotowych. Porównanie parametrów pracy i zjawisk zachodzących w róŜnych kolumnach 
absorpcyjnych oraz wyznaczenie ich charakterystyk hydraulicznych. Usuwanie 
zanieczyszczeń stałych z wody. Wyznaczanie stałych filtracji na przykładzie filtra 
bębnowego. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Warunki panujące w reaktorze. 
Napowietrzanie i aeracja powierzchniowa przy zastosowaniu mieszania mechanicznego. 
Kryteria jakości wody, ChZT, BZT. Pomiary zawartości tlenu w wodzie w funkcji jej 
zanieczyszczenia i temperatury.  
Literatura podstawowa  
[1] Błasiński H., Młodziński B.; Aparatura przemysłu chemicznego. WNT, Warszawa 1983. 
[2] Koziorowski B.; Oczyszczanie ścieków przemysłowych. WNT, Warszawa 1985. 
[3] Cywiński B., Gdula S., Kempa E., Kurbiel J., Płoszyński H.; Oczyszczanie ścieków  
     miejskich. Arkady, Warszawa 1983. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Warych J.; Oczyszczanie gazów – procesy i aparatura. WNT,  Warszawa 1998. 
[2] Kamieński J.; Mieszanie układów wielofazowych. WNT, Warszawa 2004. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Ryszard Wójtowicz 

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 E945 - Ekologiczne aspekty motoryzacji 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W12 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  stosowna wiedza z zakresu silników  spali- 
nowych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z oddziaływaniem motoryzacji na środowisko,. 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji 
ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rola i znaczenie pojazdów samochodowych we współczesnym świecie w aspekcie ich 
oddziaływania na środowisko naturalne. Mechanizm tworzenia toksycznych związków w 
spalinach silników ZI i ZS, charakterystyka poszczególnych toksycznych składników spalin. 
Smog fotochemiczny. Sposoby ograniczania emisji toksycznych związków spalin: reaktory 
katalityczne, filtry cząstek stałych. Normy i metody badań emisji toksycznych związków w 
spalinach silnikowych: normy homologacyjne, normy stosowane przy okresowym badaniu 
technicznym pojazdów. Analizatory i metody pomiaru stęŜenia toksycznych związków w 
spalinach silnikowych. Problemy hałasu, drgań i ciepła emitowanych przez pojazdy 
samochodowe. Degradacja, składowych części pojazdów i materiałów eksploatacyjnych, 
recykling. Sposób eksploatacji pojazdu w aspekcie obciąŜenia środowiska naturalnego. 
Laboratoria  
Pomiar stęŜenia składników toksycznych spalin wg wymagań okresowych badań 
technicznych pojazdów. Pomiar stęŜenia składników spalin za pomocą analizatorów typu 
NDIR, FID i CLD. Pomiar stęŜenia podstawowych składników toksycznych spalin przed i za 
reaktorem katalitycznym. Pomiar stęŜenia składników spalin silnika ZI wyposaŜonego z 
reaktor DeNOx. Badanie emisji podczas zasilania silnika róŜnymi paliwami. Pomiar 
zadymienia spalin silnika ZS. Badanie emisji podczas rozruchu i fazy nagrzewania się 
silnika. 
Literatura podstawowa  
[1] Bielaczyc P., Merkisz J., Pielecha J.; Stan cieplny silnika spalinowego a emisja związków 

szkodliwych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001. 
[2] Chłopek Z.; Ochrona środowiska naturalnego, seria Pojazdy Samochodowe. WKiŁ, 

Warszawa 2002. 
[3] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] BrzeŜański M, Juda Z.; Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne, 

Informator techniczny. WKiŁ, Warszawa 2010. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek BrzeŜański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E946 - Ekologiczne spalinowe źródła nap ędu  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W12 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  stosowna wiedza z zakresu silników 
spalinowych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z oddziaływaniem źródeł napędu na środowisko.  

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji 
ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

 
Wykłady  
Teoria tworzenia toksycznych składników spalin silnikowych. Właściwości fizyczno 
chemiczne poszczególnych składników spalin. Konstrukcyjne i eksploatacyjne czynniki 
wpływające na mechanizm tworzenia toksycznych składników spalin silników ZI i ZS. Emisja 
podczas rozruchu i nagrzewania silnika. Normy i metody badań emisji toksycznych związków 
w spalinach silnikowych. Międzynarodowe testy badawcze. Działanie i sposób pomiaru 
emisji za pomocą analizatorów typu NDIR, FID i CLD. Metody zmniejszania emisji 
toksycznych związków spalin. Budowa i działanie reaktorów katalitycznych i filtrów cząstek 
stałych. Problemy hałasu, drgań i ciepła emitowanych przez silniki spalinowe. Sposób 
eksploatacji silników spalinowych w aspekcie obciąŜenia środowiska naturalnego 
Laboratoria  
Pomiar stęŜenia podstawowych składników toksycznych spalin przed i za reaktorem 
katalitycznym w silniku ZI analizatorem 4-gazowym. Pomiar stęŜenia składników spalin 
silnika ZI wyposaŜonego z reaktor DeNOx. Pomiar zadymienia spalin i pomiar emisji cząstek 
stałych w spalinach silników ZS. Pomiaru emisji za pomocą analizatorów typu NDIR, FID  
i CLD. Badanie emisji podczas zasilania silnika róŜnymi paliwami. Badanie emisji podczas 
rozruchu i fazy nagrzewania się silnika. 
Literatura podstawowa  
[1] Bielaczyc P., Merkisz J., Pielecha J.; Stan cieplny silnika spalinowego a emisja związków 

szkodliwych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001. 
[2] Chłopek Z.; Ochrona środowiska naturalnego, seria Pojazdy Samochodowe. WKiŁ, 

Warszawa 2002. 
[3] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] BrzeŜański M, Juda Z; Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne. 

Informator techniczny, WKiŁ, Warszawa 2010. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek BrzeŜański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E947 - Zarządzanie ochron ą środowiska  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami i zasadami wprowadzania  
i funkcjonowania w firmach systemu zarządzania środowiskiem. Poznanie podstawowych 
aktów prawnych stosowanych w ochronie środowiska.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  ocena z ćwiczeń, zaliczenie wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Strategiczne Oceny Środowiskowe (SOS) – cel stosowania, wdraŜanie. System Zarządzania 
Środowiskowego - podstawowe zasady wdraŜania w firmach. ISO 14000. Zasady polityki 
ekologicznej, aspekty środowiskowe, obowiązujące procedury. Prawo ochrony środowiska. 
Organizacja systemu ochrony środowiska w Polsce. Akty prawne w zakresie: ochrony 
powietrza,  gospodarki wodno-ściekowej – korzystanie z wód, pozwolenie wodno-prawne, 
odprowadzanie ścieków, ochrony przed hałasem i wibracjami. Pomiary emisji, 
sprawozdawczość. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska – opłaty za korzystanie 
ze środowiska, kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Nadzwyczajne zagroŜenia 
środowiska – organizacja systemu wczesnego ostrzegania, organizacja słuŜb 
przeciwdziałania NZŚ.  
Ćwiczenia  
Normy systemu zarządzania środowiskowego, zasady ich wdraŜania, audyt i certyfikacja 
systemu, zintegrowany system zarządzania, analiza BAT, pozwolenia zintegrowane, awarie 
przemysłowe. Cele strategicznych ocen środowiska (SOS), zasady ich wykonywania, problemy z ich 
wdraŜaniem, przegląd przepisów prawnych ochrony przyrody i środowiska. Ochrona zasobów 
wodnych, gleb i problem zagospodarowania odpadów. Hałas, drgania, wibracje, 
promieniowanie jako źródła cywilizacyjnych zagroŜeń środowiska. 
Literatura podstawowa  
[1] Winnpenny J.; Wartość środowiska - Metody wyceny ekonomicznej. PWE W-wa 1995. 
[2] Duczmal M., Korytkowski J., Siwa D., Sobczyk M. Tomczak M.; Obowiązki 

przedsiębiorstw w ochronie środowiska. WJZ Weka, Warszawa 2003. 
[3] Praca zbiorowa. Systemy zarządzania środowiskowego. Wyd. CSiOSJ PK, Kraków 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kalinowska A.; Ekologia wybór przyszłości. Editions Spotkania, Warszawa 1992.  
[2] Siemiński M.; Środowiskowe zagroŜenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007. 

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 E948 - Zagadnienia ekonomiczne w ochronie środowiska  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z rachunkiem ekonomicznym w ochronie 
środowiska, metodami wyceny strat i korzyści środowiskowych, koszty społeczne związane z 
eksploatacją zasobów przyrody, ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi, energetyką, 
komunikacją, odpadami, zagadnienia ekobilansów materiałowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Planowanie gospodarki proekologicznej - rozwój zrównowaŜony społeczeństw, wskaźniki 
ekonomicznego wzrostu gospodarczego, problemy ekologii, tendencje światowe, wymierne i 
niewymierne koszty w ochronie środowiska, koszty społeczne związane z eksploatacją 
zasobów przyrody, ochroną powietrza, wód, powierzchni ziemi, energetyką, komunikacją, 
odpadami, zagadnienia ekobilansów materiałowych, wybór ekoprofilu produktu i jego 
kosztów wytwarzania, ochrona środowiska, a rentowność przemysłu, koszty technologii 
przyjaznych dla środowiska, gospodarka surowcami naturalnymi, racjonalizacja gospodarki 
energetyczno-cieplnej, zmniejszenie ilości odpadów i zuŜytych surowców, recykling i odzysk 
surowców, rekultywacja i przywracanie równowagi ekologicznej. 
Ćwiczenia  
Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska Analiza finansowa przedsięwzięć 
inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza, kryteria oceny efektywności, koszty 
eksploatacyjne instalacji ochrony powietrza, operaty ochrony powietrza i rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń, wybór źródeł finansowania inwestycji, pozyskiwanie kredytów, 
opracowanie ekobilansów materiałowych i ekoprofili dla wybranych produktów, 
rozporządzenia R.M. dotyczące ochrony powietrza i gleby, prawo wodne. 
Literatura podstawowa  
[1] Fiodor B., Czaja S., Grabarczyk A., Jakubczyk Z.; Podstawy ekonomii środowiska 
     i zasobów naturalnych. C.H. Beck, Warszawa 2002. 
[2] Czaja S., Becla A.; Ekologiczne podstawy gospodarowania. Wyd. Akademii Ekonomicz- 

nej, Wrocław 2007. 
[3] Cieślak Z.; Zagadnienie ekonomiczno prawne, seria; Podstawy ochrony środowiska cz. 

IV.  WSiP, Warszawa 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] CzyŜewski; Ochrona środowiska – rachunek strat i korzyści społecznych. LSW, Warsza-

wa 1981.  
 
 



 

 123

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 E949 - Podstawy prawne ochrony środowiska  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami i zasadami wprowadzania w 
firmach systemu zarządzania środowiskiem. Poznanie podstawowych aktów prawnych 
stosowanych w ochronie środowiska. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie wskazanych zadań  
w ramach ćwiczeń audytoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Prawo ochrony środowiska jako odrębna gałąź prawa, Strategiczne Oceny Środowiskowe 
(SOS) – cel stosowania, problemy w ich wdraŜaniu. System Zarządzania Środowiskowego - 
podstawowe zasady jego wdraŜania w firmach. ISO 14000. Zasady polityki ekologicznej, 
aspekty środowiskowe, obowiązujące procedury. Prawo ochrony środowiska. Organizacja 
systemu ochrony środowiska w Polsce. Akty prawne w zakresie: ochrony powietrza – 
standardy emisyjne i imisyjne, gospodarki wodno-ściekowej – korzystanie z wód, pozwolenie 
wodno-prawne, odprowadzanie ścieków, ochrony przed hałasem i wibracjami. Pomiary 
emisji, sprawozdawczość. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska – opłaty za 
korzystanie ze środowiska, kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska.  
Ćwiczenia  
Ochrona środowiska w miastach i na obszarach zurbanizowanych – gospodarka gruntami, 
ochrona zieleni, ochrona czystości, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem. 
Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska – opłaty za korzystanie ze środowiska, 
kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Narodowy i wojewódzki fundusz ochrony 
środowiska, ulgi podatkowe. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiska – 
organizacja systemu wczesnego ostrzegania, organizacja słuŜb przeciwdziałania NZŚ, 
awarie przemysłowe, analiza BAT, pozwolenia zintegrowane,  
Literatura podstawowa  
[1] Winnpenny J.; Wartość środowiska - metody wyceny ekonomicznej. PWE, W-wa 1995. 
[2] Duczmal M., Korytkowski J., Siwa D., Sobczyk M. Tomczak M.; Obowiązki przedsię- 

biorstw w ochronie środowiska. WJZ Weka, Warszawa 2003. 
[3] Praca zbiorowa. Systemy zarządzania środowiskowego. Wyd. CSiOSJ PK, Kraków 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Czaja S., Becla A.; Ekologiczne podstawy gospodarowania. Wyd. Akademii Ekono-

micznej , Wrocław 2007. 

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 E950 - Ekorozwój i zagro Ŝenia cywilizacyjne  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  pojęcia podstawowe z zakresu ochrony środowiska. 
Podstawowe problemy ochrony środowiska w świecie i Polsce. ZagroŜenia cywilizacyjne, skutki 
oddziaływania człowieka na środowisko. Zasoby przyrody, zagadnienie  zrównowaŜonego  rozwoju . 
Gospodarowanie zasobami przyrody.  Problemy rewaloryzacji, remediacji i rekultywacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, prezentacja referatu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe z ochrony środowiska. Podstawowe problemy ochrony środowiska i 
przyrody. Zasoby przyrody, środowisko i zagroŜenia cywilizacyjne. Oddziaływania przemysłu, 
energetyki, komunikacji i rolnictwa na środowisko. Globalne ocieplenie. Warstwa ozonowa. 
Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody. Oddziaływania zanieczyszczeń na człowieka, 
podstawy ekotoksykologii. Rola planowania przestrzennego, pojęcie ekorozwoju, tworzenie 
ekobilansu, prowadzenia ekologicznej gospodarki zasobami przyrody, problemy 
rewaloryzacji środowiska. Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju - Johannesburg 2002. Problemy 
ekonomiczne i ekologiczne na świecie. Racjonalne wykorzystanie energii, poprawa produkcyjności w 
rolnictwie, wzorce konsumpcji i produkcji. Nisko- i bezodpadowe technologie.   
Ćwiczenia  
Aktualne problemy ochrony środowiska w makroregionie Polski południowej. Zagadnienia 
energetyki i komunikacji. Problemy zdrowotne mieszkańców wielkich miast i wsi. Produkcja 
zdrowej Ŝywności. Ekologiczne wykorzystywanie miejscowych źródeł energii. Ochrona 
powietrza i zasobów wodnych. Ochrona gleb i problem wysypisk. Ochrona krajobrazu, 
wykorzystanie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych środowiska. Hałas, drgania, 
wibracje, promieniowanie jako źródła cywilizacyjnych zagroŜeń środowiska. 
Literatura podstawowa  
[1] Kalinowska A.; Ekologia wybór przyszłości. Editions Spotkania, Warszawa 1991. 
[2] Janicki S.; Środowisko przyrodnicze i jego ochrona. LSW, Warszawa 1989.  
[3] Umiński T.; Ekologia Środowisko Przyroda. WSiP, Warszawa 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Siemiński M.; Środowiskowe zagroŜenia zdrowia. PWN, Warzsawa 2007. 

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 E951 - Przepływy wielofazowe  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie róŜnych układów wielofazowych, moŜliwych ich 
przepływów w urządzeniach i instalacjach  przemysłowych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  : zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Układy wielofazowe, ich podział i systematyka. Opis składu i własności zastępczych. Ruch 
fazy rozproszonej w płynie nieruchomym oraz w strumieniu poziomym i pionowym. 
Sedymentacja cząstek ciała stałego. Przepływy płynu przez złoŜe porowate. Transport 
hydrauliczny i pneumatyczny, pionowy i poziomy.  Prędkość zawisania i prędkość płynu 
konieczna do transportowania cząstek. Spadek ciśnienia w transporcie pionowym i 
poziomym. Ruch kropel cieczy w nieruchomym płynie oraz w przepływie. Przepływ pęcherzy 
gazu przez ciecz. Przepływy dwufazowe gaz-ciecz, poziome i pionowe, współ- i 
przeciwprądowe. Struktury, mapy oraz opory przepływu. Przepływy wielofazowe w aparatach 
z mieszadłami. Warunki i efekty mieszania, nakłady energetyczne. 
Ćwiczenia  
Wyznaczanie zastępczych własności układu. Prędkość opadania cząstek zawieszonych w 
płynie. Projektowanie instalacji transportu pneumatycznego. Wyznaczanie spadków ciśnienia 
przy przepływach dwufazowych. Przepływy w warunkach mieszania wybranych układów 
wielofazowych. 

Literatura  
[1] Koch R., Noworyta A.; Procesy mechaniczne w inŜynierii chemicznej. WNT, Warszawa 

1998. 
[2] Kamieński J.; Mieszanie układów wielofazowych. WNT,  Warszawa 2004. 
[3] Pawłow K.F., Romankow P.G., Noskow A.A.; Przykłady i zadania z zakresu aparatury i 

inŜynierii chemicznej. WNT,  Warszawa 1982. 
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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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E952 - Pompy ciepła  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Instalacje grzewcze” - sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem i eksploatacją pomp 
ciepła. Zdobycie umiejętności projektowania instalacji grzewczych z pompą ciepła. 

Metody dydaktyczne:  wykład oparty na prezentacji komputerowej, rozwiązywanie 
przykładów obliczeniowych przez prowadzącego zajęcia i studentów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu 
końcowego; uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu z wiadomości teoretycznych 
z wykładu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział i zastosowanie pomp ciepła. SpręŜarkowe pompy ciepła. Sorpcyjne pompy ciepła. 
Termoelektryczne pompy ciepła. Inne rodzaje pomp ciepła. Charakterystyka dolnych źródeł 
ciepła: powietrza atmosferycznego, wody, gruntu, promieniowania słonecznego, ciepła 
odpadowego. Górne źródła ciepła. Elementy spręŜarkowych i sorpcyjnych pomp ciepła: 
spręŜarki, wymienniki ciepła, elementy automatyki. Akumulacja ciepła. Przykłady zastosowań 
pomp ciepła. Koszty wytwarzania energii cieplnej za pomocą róŜnych urządzeń grzewczych. 
Ćwiczenia  
Obliczenia projektowe instalacji grzewczej z pompą ciepła typu woda-powietrze. Obliczenia 
projektowe instalacji grzewczej z pompą ciepła typu grunt-woda. Obliczenia projektowe 
instalacji grzewczej z pompą ciepła do odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego. Analiza 
ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania budynków. 
Literatura podstawowa  
[1] Zalewski W.; Pompy ciepła spręŜarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. IPPU MASTA, 

Gdańsk 2001. 
[2] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
[3] ASHRE Handbook Applications, Atlanta 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rubik M.; Pompy ciepła. Poradnik. Wyd. Technika Instalacyjna w Budownictwie, 

Warszawa 2006. 
[2] Materiały informacyjne producentów pomp ciepła. 
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Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami pomiarowymi podstawowych 
parametrów w instalacjach ochrony środowiska. Przyrządy pomiarowe i błędy pomiarów. 
Monitoring. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Właściwości statyczne urządzeń pomiarowych, metody pomiarowe. Znormalizowane sygnały 
pomiarowe. Własności dynamiczne przetworników i elementów urządzeń pomiarowych. 
Pomiar ciśnienia, przyrządy pomiarowe. Pomiar natęŜenia przepływu i ilości płynów, pomiar 
poziomu cieczy. Pomiar temperatury. Pomiary składu chemicznego, analizatory. 
chromatografia gazowa, p-Hmetria, przygotowanie i pobieranie próbek do analizy gazu. 
Pomiary zanieczyszczeń stałych i gazowych w gazach. Pomiary wilgotności. Pomiar gęstości 
i lepkości.  Legalizacja przyrządów pomiarowych, wpływ korozji, temperatury, jakość izolacji, 
konserwacja. 
Ćwiczenia  
Własności fizykochemiczne pyłów. Pomiar stęŜenia pyłu w przewodach. Wzorcowanie 
urządzeń do pomiaru temperatury. Zanieczyszczenia powietrza - monitoring. Organizacja i 
wyposaŜenie laboratorium do analizy wody i w oczyszczalni ścieków. Błędy przyrządów 
pomiarowych, błędy pomiarów. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe - dynamiczne 
właściwości układów pomiarowych, błędy przyrządów pomiarowych, błędy pomiarów. 
Komputerowe wspomaganie układów pomiarowych. 
Literatura podstawowa  
[1] Gromiec J.; Pomiary i ocena stęŜeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy. 
     CIOP, Warszawa 2004. 
[2] PN-Z-04030.07; Pomiar stęŜenia i strumienia masy w gazach odlotowych metodą 

grawimetryczną.  
[3] Metodyka pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. OPAM Katowice. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] GIOŚ  010.94-E8; Metoda poboru próbek gazu z gazów odlotowych i ich przygotowanie 
     do chromatografii gazowej. 
[2] Zarz. Nr 69/94 GIOŚ w sprawie wykonywania pomiarów emisji za pomocą analizatorów z 
     czujnikami elektrochemicznymi. 
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 E954 - Oddziaływanie instalacji na środowisko  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C6 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń. Zasady opracowywania raportów oddziaływania instalacji na środowisko  
i dokumentacji do wniosków o pozwolenia zintegrowane. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń.  
Ocena ko ńcowa:  ocena  z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe prawa mechaniki płynów. Wymiana masy i pędu. Rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń w powietrzu. Ruch powietrza w atmosferze, pionowy gradient temperatury  
i ciśnienia. Stany równowagi atmosfery. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 
emitowanych z komina. Efektywna wysokość komina. Ruch cząstek w powietrzu 
atmosferycznym. Zapotrzebowanie wody przez przemysł, rolnictwo i ludność na potrzeby 
gospodarcze. Rodzaje zanieczyszczeń. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach 
przemysłowych i aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Rodzaje kanalizacji. Schematy 
oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, odbiorniki ścieków. 
ZagroŜenia środowiska wywołane komunikacją, hałasem i drganiami. Zasady 
opracowywania raportów oddziaływania instalacji na środowisko oraz dokumentacji do 
wniosków o pozwolenia zintegrowane 
Ćwiczenia  
Programy i algorytm obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wodach jezior i stawów, rzek i 
kanałów. Ruch zanieczyszczeń w gruncie. Zarys budowy geologicznej wierzchniej części 
skorupy ziemskiej. Właściwości gruntu. Zasady krąŜenia wód gruntowych. Podstawy filtracji 
wód podziemnych, współczynniki przepuszczaln ości „k”. Propagacja zanieczyszczeń w 
warstwie wodonośnej. 
Literatura podstawowa  
[1] Imhoff R., Imhoff B.; Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1982. 
[2] Rup K.: Mechanika płynów w środowisku naturalnym. Wyd. PK, Kraków 2003. 
[3] Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.; Mechanika płynów w inŜynierii środowiska. WNT, 
     Warszawa 1997. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] www.mos.gov.pl  
[2] Program komputerowy do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym. Program OPA,  Łódź 2003. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E955 - Gospodarka odpadami i ochrona gleb  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 P15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 P9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami zagospodarowania i unieszkod-
liwiania odpadów. Ochrona gleb i metody rewaloryzacji terenów zdegradowanych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów, opracowanie i wygłoszenie 
referatu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektu i wygłoszonego referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Składowiska: lokalizacja, projektowanie, budowa i eksploatacja składowisk odpadów. 
Systemy kompostowania. Procesy spalania i pirolizy. Metody utylizacji w zaleŜności od 
właściwości odpadów: chemiczne, biologiczne i fizyczne. Neutralizacja substancji 
toksycznych zawartych w odpadach. Metody termiczne wykorzystania odpadów. Odpady 
szpitalne, niszczenie infekcyjnych właściwości. Obowiązki wytwarzających i odbiorców  
odpadów. Szczególne zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Postępowanie z 
opakowaniami.   Gleby,  charakterystyka i  rodzaje  gleb.  Ochrona  gleb,  źródła  i  przyczyny 
degradacji gleb. 
Seminaria  
Źródła powstawania odpadów. Odpady komunalne i przemysłowe. Podział odpadów. Ilość  
i skład morfologiczny odpadów komunalnych. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 
Składowiska: lokalizacja, projektowanie, badania wstępne i budowa składowisk, eksploatacja 
składowisk odpadów. Technologie rekultywacji i remediacji. Instalacje do zagospodarowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Organizacja systemu gospodarki odpadami. Metody 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Sposoby utylizacji odpadów z wybranych 
gałęzi przemysłu. Obowiązki wytwarzających i odbiorców odpadów. Ustawa o odpadach.  

Literatura podstawowa  
[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] Baran S., Turski S.; Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin 1996. 
[2] Gworek B.; Technologie rekultywacji gleb. Monografia. Wyd. IOŚ, Warszawa 2004. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E956 - Instalacje oczyszczania ścieków 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 P15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 P9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z problemami ochrony wód i gospodarki 
ściekowej. Urządzenia i instalacje do oczyszczania ścieków.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu, opracowanie i wygłoszenie 
referatu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektu i wygłoszonego referatu.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Rodzaje zanieczyszczeń. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych  
i aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Rodzaje kanalizacji. Schematy oczyszczalni 
ścieków. Obliczenie i dobór piaskowników i osadników. Dobór i konstrukcja krat, filtrów, 
odtłuszczaczy i wirówek. Konstrukcje i dobór wybranych urządzeń chemicznych oczyszczalni 
ścieków. Konstrukcje i dobór podstawowych urządzeń oczyszczalni mechanicznych. Zasady 
projektowania wybranych konstrukcji urządzeń oczyszczalni mechanicznych, chemicznych i 
biologicznych. 
Seminaria  
Przegląd metod oraz urządzeń stosowanych przy oczyszczaniu ścieków. Podstawy 
biologicznych metod oczyszczania ścieków. Konstrukcje urządzeń wykorzystujących metodę 
złóŜ biologicznych i osadu czynnego, filtry gruntowe, stawy ściekowe. Zagospodarowanie 
osadów wytrąconych w oczyszczalniach poprzez zagęszczanie, odwirowanie, suszenie, 
odparowanie i spalanie. Konstrukcja komór fermentacyjnych oraz zbiorników magazynu-
jących biogaz. Blokowanie urządzeń w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych. 
Podstawowe problemy związane z projektowaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków.  
Literatura podstawowa  
[1] Koziorowski B.;  Oczyszczanie ścieków przemysłowych. WNT, Warszawa 1980. 
[2] Cywiński B., Gdula S., Kurbiel J.;  Oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1983. 
[3] Imhoff K., Imhoff R.; Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Arkady, Warszawa 1982. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Meinck F., Stooff H., Kohlschutter H.; Ścieki przemysłowe. Arkady, Warszawa 1975. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E957 - Substancje i preparaty chemiczne  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 P15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 P9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się ze sposobami postępowania z substancjami 
niebezpiecznymi, zdobycie umiejętności projektowania elementów instalacji słuŜących do 
ochrony środowiska. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, samodzielne wykonanie  
i obronienie dwóch projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywny udział w seminarium, wykonanie  
i obronienie dwóch projektów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektu i seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Projekt instalacji do oczyszczania powietrza, projekt wybranych urządzeń oczyszczalni 
mechanicznej, chemicznej lub biologicznej. 
Seminaria  
Klasyfikacja substancji niebezpiecznych. Kryteria oraz sposoby klasyfikacji substancji  
i preparatów chemicznych. Ograniczenia, zakazy i warunki obrotu lub stosowania substancji  
i preparatów niebezpiecznych. Oznakowanie miejsc, rurociągów oraz pojemników  
i zbiorników słuŜących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub 
preparaty niebezpieczne. Substancje rakotwórcze lub mutagenne. Substancje szczególnie 
szkodliwe dla powietrza, środowiska wodnego i gleby. Substancje zuboŜające warstwę 
ozonową. Preparaty niebezpieczne, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty 
charakterystyki. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych. Substancje kontrolowane; 
ewidencja, karta urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane, kontrola ich 
szczelności, sposób oznakowania produktów, opłaty za substancje kontrolowane. Transport 
substancji niebezpiecznych. 

Literatura podstawowa  
[1] Banaś J., Solarski W.: Chemia dla inŜynierów. Wyd. AGH, Kraków 2008. 
[2] Korzeniowski A.: Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spoŜyw- 

czych. Wyd. ILiM, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. z 2001 nr 11 poz. 84. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E958 - Standardy emisyjne w instalacji  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 P15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 P9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami technicznymi i prawnymi 
odnośnie standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska.   

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu, opracowanie i wygłoszenie 
referatu.  
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektu i seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Projekty  
Ustawy i rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych. Standardy emisyjne z instalacji 
w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Standardy emisyjne z instalacji 
oczyszczania ścieków. Standardy emisyjne z urządzeń. Sytuacje uzasadniające przejściowe 
odstępstwa od standardów oraz granice odstępstw. Warunki uznawania standardów za 
dotrzymane. Wymagania w zakresie stosowania rozwiązań technicznych zapewniających 
ograniczenie emisji. Sposoby postępowania w razie zakłóceń w procesach technologicznych 
oraz rodzaje zakłóceń determinujących wstrzymanie uŜytkowania instalacji lub urządzenia. 
Zasady postępowania uŜytkownika instalacji w przypadku wystąpienia zakłóceń. 
Seminaria  
Standardy emisyjne i terminy ich obowiązywania dla: instalacji spalania paliw, instalacji 
spalania i współspalania odpadów, instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów azbestowych, 
instalacji do produkcji dwutlenku tytanu, instalacji w których uŜywane są rozpuszczalniki 
organiczne. Standardy emisyjne dla lotnych związków organicznych (LZO). Standardy 
jakości środowiska. Warunki umoŜliwiające odstąpienie od standardów emisyjnych.  
Literatura podstawowa  
[1] Aktualne przepisy i rozporządzenia w zakresie standardów emisyjnych i jakości 

środowiska. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
Kod - nazwa 
przedmiotu E839 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

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

Metody dydaktyczne:  samodzielna prezentacja, analiza poprawności wykonania 
wykonanego przez inne osoby projektu.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja opracowanego tematu. 
Ocena 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. 
Wydzielania zanieczyszczeń gazowych i odorów z powietrza,  metod oczyszczania gazów, 
warunków technicznych prowadzenia procesu, rozwiązań konstrukcyjnych absorberów, 
adsorberów, desorberów. Urządzeń do regeneracji absorbenta, procesu biologicznego 
oczyszczania gazów, budowy i zasady działania biofiltrów i biopłuczek, oczyszczania gazów 
metodami 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. Konstrukcji i doboru urządzeń chemicznych i biologicznych 
oczyszczalni ścieków. Urządzeń  stosowanych  przy oczyszczaniu ścieków z 
wykorzystaniem procesów: neutralizacji, utleniania, redukcji, ekstrakcji,  adsorpcji, wymiany 
jonowej koagulacji i flotacji oraz metodach biologicznego oczyszczania. Zagospodarowania 
osadów z oczyszczalni, rekultywacji i remediacji gleb. Urządzeń do rozdrabniania i mielenia. 
Konstrukcji  pieców do spalania odpadów i gospodarki odpadami. 

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