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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Oczyszczanie gazów i ścieków, PG_00039905

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Bartosz Dawidowicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Bartosz Dawidowicz

dr inż. Blanka Jakubowska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Oczyszczanie gazów i ścieków (M:31562W0) - Moodle ID: 29702
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29702

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 6.0 14.0 50

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami odpylania i neutralizacji zanieczyszczeń gazowych oraz z 
zasadami gospodarki wodno-ściekowej zakładów. Podanie podstaw projektowania niektórych urządzeń w 
systemach oczyszczania ścieków.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U11] potrafi dokonać analizy 
działania urządzeń i porównać 
rozwiązania konstrukcyjne 
stosując kryteria użytkowe 
bezpieczeństwa, środowiskowe, 
ekonomiczne i prawne

Student na podstawie danych 
technicznych urządzeń oraz 
procesów i technologii dobiera 
właściwe rozwiązanie do 
postawianego problemu spełniając 
kryteria użytkowe 
bezpieczeństwa, środowiskowe, 
ekonomiczne i prawne.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W08] ma podstawową wiedzę 
obejmująca metodykę 
projektowania części maszyn, 
urządzeń mechanicznych, doboru 
materiałów konstrukcyjnych, 
wytwarzania i eksploatacji, w tym  
ich cyklu życia

Student potrafi wykonać 
obliczenia techniczne, wie jak 
wykonać projekt oraz wie z jakich 
materiałów należy wykonać 
poszczególne elementy 
urządzenia.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W12] ma podstawową wiedzę 
niezbędną do rozumienia 
pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej, ma 
podstawową wiedzę z zakresu 
zarządzania,  w tym zarządzania 
jakością i prowadzenia 
działalności gospodarczej, w 
zakresie ochrony własności 
intelektualnej oraz prawa 
patentowego; zna ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości 
oraz podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujące w przemyśle 
maszynowym

Student dokonuje projektowania 
maszyn i doboru urządzeń 
zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
rozumie pozatechniczne 
uwarunkowania działalności 
inżynierskiej, czym jest własność 
intelektualna oraz prawa 
patentowe.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu WYKŁAD Pyły przemysłowe - przykłady i konstrukcja urządzeń odpylających. Usuwanie chemicznych 
zanieczyszczeń gazowych. Instalacje biotechnologiczne. Woda w procesach technologicznych - typy 
zanieczyszczeń. Ekologiczne znaczenie ścieków przemysłowych. Metody oczyszczania dla różnych gałęzi 
przemysłu. Typy oczyszczalni. Maszyny, aparaty i reaktory w układach mechanicznych, fizyczno-
mechanicznych i biologicznych. Współczesne tendencje w instalacjach do oczyszczania ścieków. 
LABORATORIUM Badanie cyklonu i komory osadczej. Laboratorium wyjazdowe do oczyszczalni ścieków.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza z podstawowych zagadnień wymiany masy oraz przedmiotu Procesy i operacje jednostkowe.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych 56.0% 50.0%
Kolokwium z wykładu 56.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Warych J.: Oczyszczanie przemysłowe gazów odlotowych, WNT W-wa, 
1994,

 

Aarne, Jeffrey, Weiner, Environmental Engineering. Butterworth 
Publishers, Stoneham, 1998,

Bever, Stein, Teichman, Zaawansowane metody oczyszczania 
ścieków. ProjprzemEko, Bydgoszcz, 1997,

Gawroński, Procesy oczyszczania cieczy.Oficyna Wydawnicza Polit. 
Warsz., Warszawa, 1999,

Łomotowski, Szpindor, Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. 
Arkady, Warszawa, 1999.

Uzupełniająca lista lektur Kowal, Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa, 2007,

 

Ruefner, Rosenwinkel, Oczyszczanie ścieków przemysłowych. 
Projprzem-Eko, Bydgoszcz, 1998.

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Budowa i zasada działanie elektrofiltru.

 

2. Rodzaje i cechy warstw filtracyjnych.

3. Metody usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych.

4. Sposoby usuwania tlenków siarki z gazów odlotowych.

5. Budowa i zasada działanie osadników.

6. Metody usuwania związków azotowych z ścieków.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


