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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Motoryzacyjne skażenie środowiska

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

3

WM POJSAM oIS B48 21/22

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z problemem emisji toksycznych składników spalin emitowanych przez środki transportu
Cel 2 Poznanie procedur badawczych i przepisów limitujących emisje komunikacyjną

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 zaliczenie przedmiotów dotyczących budowy i działania źródeł napędu pojazdów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna teorię leżącą u podstaw działania systemów napędu pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem
zachodzących w nim przemian energetycznych i chemicznych.
EK2 Wiedza Ma wiedzę o cyklu życia produktu. Zna pojęcia związane z zagadnieniami eksploatacyjnymi. Posiada
podstawowe informacje pozwalające na ocenę całego cyklu życia produktu na środowisko naturalne.
EK3 Umiejętności Potrafi ocenić wpływ eksploatacji źródeł napedu pojazdów na środowisko oraz potrafi zastosować procedury badawcze w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów.
EK4 Kompetencje społeczne Ma świadomość wpływu stosowania różnych źródeł napędu pojazdów na środowisko, stosunki międzyludzkie, bezpieczeństwo i poziom życia społeczeństwa.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Charakterystyka toksycznych składników emitowanych przez pojazdy
samochodowe. Mechanizm tworzenia podstawowych toksycznych związków (CO,
HC, NOx, PM) w spalinach silników tłokowych. Mechanizm tworzenia smogu
londyńskiego i kalifornijskiego.

4

W2

Sposoby ograniczania emisji motoryzacyjnej. Budowa i działanie reaktorów
katalitycznych i filtrów cząstek stałych.

5

W3

Normy i procedury badań emisji toksycznych substancji ze środków transportu.
Normy i procedury homologacyjne, normy i metody pomiarowe emisji stosowane
przy okresowym badaniu technicznym pojazdów.

4

W4

Problemy hałasu, drgań i ciepła emitowanych przez środki transportu. Degradacja
składowych części żródeł napędu i materiałów eksploatacyjnych, recykling.

2

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Pomiar stężenia podstawowych składników toksycznych spalin przed i za
reaktorem katalitycznym w silniku tłokowym.

4

L2

Pomiar zadymienia spalin i pomiar emisji cząstek stałych w spalinach silników
tłokowych.

3
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Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L3

Badanie emisji toksycznych skłądników spalin podczas zasilania silników różnymi
paliwami.

4

L4

Pomiar stężenia toksycznych składników spalin zgodnie z wymaganiami
kontrolnych badań pojazdów.

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 wykład
N2 ćwiczenia laboratoryjne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

30

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

2

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 test
F2 zaliczenie laboratoriów
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Ocena podsumowująca
P1 średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 pozytywne zaliczenie testu i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Ma wiedzę pozwalającą na identyfikację i ocenę wpływu motoryzacji na
środowisko
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Ma wiedzę dotyczącą wpływu sposobu eksploatacji pojazdu na emisję
toksycznych składników.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Ma umiejetność stsowania procedur kontrolnych, dotyczących emisji toksycznych
skłądników ze środków transportu
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania różnego typu systemów
napędowych pojazdów

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1

N1 N2

F1

EK2

Cel 1

W1 W2

N1

F1 F2

EK3

Cel 1 Cel 2

W2 W3 W4

N1 N2

P1

EK4

Cel 2

W2 W3

N1 N2

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Merkisz Jerzy — Ekologiczne problemy silników spalinowych, Poznań, 2010, Wydawnictwo Polit. Poznanskiej

Literatura uzupełniająca
[1 ] czasopismo — Combustion Engines, , 2010, PTNSS
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż., prof. PK Marek, Jerzy Brzeżański (kontakt: mbrzez@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Jerzy Cisek (kontakt: jcisek@pk.edu.pl)
2 dr inż. Michał Mareczek (kontakt: michal.mareczek@mech.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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