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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: 2

Stopień studiów: I
Specjalności: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

air protection equipment

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ oIS C29 16/17

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

Urządzenia ochrony powietrza

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z konstrukcją urządzeń do oczyszczania gazów
Cel 2 Zrozumienie zasad działania urządzeń
Cel 3 Poznanie zasad doboru urządzeń

Kod archiwizacji: 7843CE4E
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 zaliczenie przedmiotów technologii oczyszczania gazów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student pozna zasadę działania urządzeń do oczyszczania gazów
EK2 Wiedza Student pozna konstrukcję urządzeń do oczyszczania gazów
EK3 Umiejętności Student potrafi dobrać lub zaprojektować urządzenie
EK4 Umiejętności Student potrafi eksploatować urządzenia

6

Treści programowe
Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Analiza frakcyjna pyłów Badanie skuteczności odpylania cyklonu Zapoznanie
Studentów z elektrofiltrem na przykładzie jednostki zastosowanej w EC Łęg
Kraków

Liczba
godzin
15

Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podstawy mechaniczne i termodynamiczne segregacji zanieczyszczeń pyłowych
i aerozolowych (2) Urządzenia separujące i odpylające wykorzystujące siły masowe
(2) Urządzenia separujące i odpylające wykorzystujące siły elektrostatyczne
i magnetyczne (2) Proces odpylania i systematyka urządzeń odpylających (2)
Metody filtracyjne usuwania pyłów i aerozoli (2) Mokre urządzenia odpylające (2)
Absorbery i adsorbery (2) Reaktory chemiczne do usuwania zanieczyszczeń
gazowych (1)

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
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Liczba
godzin

15
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna zasady działania urządzeń

Na ocenę 3.0

Student zna jedynie podstawowe zasady działania urzadzeń

Na ocenę 3.5

Student zna większość procesów wykorzystywanych w urządzeniach

Na ocenę 4.0

Student zna praktycznie wszystkie procesy wykorzystywane w urządzeniach

Na ocenę 4.5

Student zna praktycznie wszystkie procesy wykorzystywane w urządzeniach
i potrafi powiązać je z przebiegiem procesów odpowiedzialnych za emisję
zanieczyszczeń

Na ocenę 5.0

Student zna całość zagadnień i potrafi rozwiązywać najtrudniejsze problemy
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna konstrukcji urządzeń

Na ocenę 3.0

Student zna konstrukcję najprostszych urządzeń
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Na ocenę 3.5

Student zna konstrukcję wszystkich podstawowych urządzeń

Na ocenę 4.0

Student zna konstrukcję wszystkich podstawowych urządzeń i ich odmian

Na ocenę 4.5

Student zna konstrukcję wszystkich podstawowych urządzeń, ich odmiany oraz
szczegóły rozwiązań stosowanych w praktyce przez różne firmy

Na ocenę 5.0

Student opanował szczególowo wszystkie zagadnienia konstrukcji urządzeń,
potrafi uzasadnić budowę wszystkich elementów
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych zasad projektowania i dobierania urządzeń

Na ocenę 3.0

Student potrafi dobrać typowe urządzenia

Na ocenę 3.5

Student potrafi dobrać typowe urządzenia, zaprojektuje najprostsze z nich

Na ocenę 4.0

Student potrafi dobrać większość urządzeń, zaprojektuje najprostsze z nich

Na ocenę 4.5

Student potrafi zarówno korzystać z oferty gotowych urządzeń, jak i większość
z nich zaprojektować.

Na ocenę 5.0

Student potrafi rozwiązać każdy problem projektowy
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie posiada wystarczających informacji, aby urządzenia eksploatować

Na ocenę 3.0

Student potrafi prawidłowo eksploatować proste urządzenia, wspmagając się
instrukcjami obsługi

Na ocenę 3.5

Student potrafi eksploatować większość urządzeń

Na ocenę 4.0

Student potrafi eksploatować większość urządzeń, umie napisać instrukcję
eksploatacji urządzeń typowych

Na ocenę 4.5

Student potrafi eksploatować większość urządzeń, umie napisać instrukcję
eksploatacji urządzeń typowych, poradzi sobie z prostą awarią

Na ocenę 5.0

Student potrafi eksploatować praktycznie wszystkie typy urządzeń, instalacje
złożone z wielu typów umie napisać instrukcję eksploatacji urządzeń, poradzi
sobie z awarią oraz potrafi im zapobiegać

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1

N1

P1

EK2

Cel 1

W1

N1

P1

EK3

Cel 2

L1

N2

F1

EK4

Cel 3

L1

N2

F1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] P. Kabsch — Odpylanie i odpylacze, Warszawa 1992, 1992, WNT
[2 ] M. Nowicki — Urządzenia odpylające, Warszawa, 1986, PWN
[3 ] J. Anioł, Z. Drzymała — Wybrane zagadnienia z projektowania urządzeń ochrony powietrza część II zasady
projektowania i eksploatacji, Kraków, 1973, AGH
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer (kontakt: kandefer@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof.dr hab. inż Stanisław Kandefer (kontakt: kandefer@pk.edu.pl)
2 dr inż. Małgorzata Olek (kontakt: molek@pk.edu.pl)
3 dr inż. Jan Wrona (kontakt: jwrona@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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