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Karta przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 
1070-ICIUR-MSP-108 

Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Procesy oczyszczania gazów 

w j. angielskim Gas Purification Processes 

Kierownik przedmiotu dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 

i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 

studia II stopnia 

stacjonarne 

Semestr studiów 1 Specjalność IUR 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 

Egzamin (Tak/Nie)  
Tak 

Sumaryczna liczba 

godzin 

w semestrze 

75 
Sumaryczna 

liczba ECTS 
5 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 

Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo 3 - 2 - 

łącznie w semestrze 45 - 30 - 

 

 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak. 
 

 

II. Cele przedmiotu 

II.1. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie oczyszczania gazów z cząstek aerozolowych i zanieczyszczeń gazowych. 

II.2. 
Zapoznanie studenta z zaawansowanym programem komputerowy wspomagającym projektowanie instalacji oczyszczania 

gazów. 

II.3. 
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania poszczególnych aparatów oraz instalacji do oczyszczania gazów z 

zanieczyszczeń stałych i gazowych. 
 

 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.1. Wykład 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Wprowadzenie do problematyki oczyszczania gazów z zanieczyszczeń aerozolowych oraz gazowych, metody 

pomiarowe, przygotowanie gazów do oczyszczania. 
3 

2. Oddziaływanie na środowisko, metody kontroli i monitoringu zanieczyszczeń atmosfery i gazów odlotowych.  3 

3. Pochodzenie i charakterystyka cząstek aerozolowych, mechanika aerozoli. 3 

4. Mechanizmy wydzielania cząstek aerozolowych i sprawność odpylania.     3 

5. 
Różne rozwiązania konstrukcyjne i zasada działania aparatów do odpylania (odpylacze bezwładnościowe, 

filtry, elektrofiltry, odpylacze mokre, odkraplacze). 
15 

6. Charakterystyka zanieczyszczeń gazowych, pochodzenie, wpływ na środowisko. 3 

7. 
Procesy usuwania z gazów zanieczyszczeń gazowych takich jak m.in. tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki 

organiczne (absorpcja, adsorpcja, kondensacja, spalanie, metody biologiczne).  
15 

III.3. Ćwiczenia projektowe 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Wprowadzenie do programu do symulacji procesów inżynierskich SuperPro Designer. 6 

2. 

Wykonanie projektów wybranych, reprezentatywnych procesów i aparatów do oczyszczania gazów z 

zanieczyszczeń stałych i gazowych tj.: odpylacze bezwładnościowe, elektrofiltry, odpylacze filtracyjne, 

absorbery, adsorbery. Projekty obejmują: obliczenia procesowe, obliczenia konstrukcyjne aparatów i 

elementów instalacji, dobór aparatów. 

18 

3. Kolokwia zaliczające każde zadanie projektowe. 6 
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IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 

efektu 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 

weryfikacji 

osiągnięcia 

efektu 

uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 K2_W03 
I.P7S_WG.o 

III.P7S_WG 

Ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesów oczyszczania gazów z 

zanieczyszczeń aerozolowych i gazowych realizowanych w różnych skalach. 
EP, PDM, D 

W2 K2_W05 
I.P7S_WG.o 

III.P7S_WG 

Ma podbudowaną teoretycznie i ugruntowaną wiedzę niezbędną do 

projektowania procesów i aparatów do oczyszczania gazów z 

zanieczyszczeń aerozolowych i gazowych. 

EP, PDM, 

WP, D 

W3 K2_W09 
I.P7S_WG.o 

III.P7S_WG 

Ma wiedzę o kierunkach rozwoju technologii i najnowszych osiągnięciach 

inżynierii chemicznej i procesowej w dziedzinie separacji z gazu cząstek 

aerozolowych i zanieczyszczeń gazowych. 

EP, D, R 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K2_U04 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 

Potrafi posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem narzędziowym 

do rozwiązywania problemów i projektowania procesów oczyszczania 

gazów z zanieczyszczeń gazowych i aerozolowych. 

WP, PDM 

U2 K2_U06 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 

Potrafi projektować i realizować proste procesy, operacje jednostkowe i 

aparaturę stosowaną w oczyszczaniu gazów z zanieczyszczeń gazowych i 

aerozolowych. 

WP, PDM, 

EP 

U3 K2_U11 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 

Potrafi krytycznie ocenić istniejące rozwiązania techniczne typowe dla 

procesów oczyszczania gazów i zaproponować ich modernizację. 

K, PDM, D, 

R 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K2_K01 P7S_KK, P7U_K 

Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość konieczności stałego 

pogłębiania i aktualizowania wiedzy. Jest gotów do krytycznej oceny swojej 

wiedzy i jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. 

SPR, EP, 

WP, D 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 

sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 
 

 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. J. Warych, Oczyszczanie Gazów. Procesy i Aparatura, WNT, Warszawa, 1998. 
2. J. Warych, Procesy Oczyszczania Gazów. Problemy projektowo obliczeniowe, OWPW, 1999. 
3. Projektowanie instalacji przemysłowych przy użyciu programu SuperPro Designer v. 5.5 – dokument wewnętrzny opracowany na 
podstawie „SuperPro Designer User’s guide”. 

 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 

godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 75 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 25 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 

prezentacji, raportów, prac domowych etc. 
30 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 10 

Sumaryczny nakład pracy studenta 140 

Liczba punktów ECTS 5 

 


