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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Enviromental protection in power engineering
WM ENERG oIS C19 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Ochrona środowiska w energetyce

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z aspektami prawnymi regulującymi emisję zanieczyszczeń przez elektrownie i elektrociepłownie
do środowiska oraz aspekty prawne dotyczące ochrony środowiska. Ukształtowanie świadomości dotyczące
wpływu branży energetycznej na środowisko i związane z tym zagrożenia - zanieczyszczenie powietrza, wód
i gleby, efekt cieplarniany.

Kod archiwizacji: 83D881E1

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 2 Zapoznanie ze sposobami (urządzenia, technologie) wykorzystywanymi do ograniczenia i zapobiegania emisji
szkodliwych związków do otoczenia.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość zagadnień związanych ze sposobami przetwarzania energii chemicznej paliw kopalnych i procesami
zachodzącymi w elektrowniach i elektrociepłowniach.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i regulującymi emisję zanieczyszczeń
przez elektrownie i elektrociepłownie do otoczenia.
EK2 Kompetencje społeczne Świadomość negatywnych aspektów oddziaływania sektora paliwowego i energetycznego na środowisko i występowaniu związanych z tym zagrożeń dla człowieka i przyrody (zanieczyszczenie
powietrza, wód i gleby, efekt cieplarniany).
EK3 Wiedza Znajomość procesów zachodzących w urządzeniach i instalacjach służących do odpylania spalin,
usuwania tlenków siarki i tlenków azotu. Metody ograniczania emisji gazów cieplarnianych - sekwestracja
dwutlenku węgla.
EK4 Wiedza Znajomość cyklu paliwowego, układów bezpieczeństwa wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych oraz sposobów przetwarzania i składowania zużytego paliwa jądrowego.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Zapoznanie z rodzajami energii pierwotnej, źródłami energii odnawialnej oraz ich
charakterystyka.

1

W2

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w skali globalnej. Definicja
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Źródła i rodzaje zanieczyszczenia
powietrza oraz ich skutki.

1

W3

Konwencje i umowy międzynarodowe jako podstawa wymagań ekologicznych dla
energetyki - Traktat Karty Energetycznej i Protokół Karty Energetycznej,
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
odległości, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Limity emisji szkodliwych związków do atmosfery.

2

W4

Energetyka a środowisko - źródła zanieczyszczeń i sposoby ich ograniczania bądź
eliminacji.

1

W5

Odpylanie spalin - definicja, etapy, z których składa się proces odpylania spalin
oraz zjawiska i procesy fizykochemiczna wykorzystywane w nich. Podział, budowa
i zasada działania odpylaczy mechanicznych: inercyjno-uderzeniowych, cyklonów,
odpylaczy mechanicznych mokrych.

3

W6

Filtry workowe - budowa, zasada działania oraz wady i zalety filtrów workowych.

1
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W7

Odpylacze elektrostatyczne. Zjawisko wyładowania koronowego. Budowa
elektrofiltru i przegląd konstrukcji. Wpływ składu spalin, ich temperatury
i wilgotności na działanie elektrofiltru. Kierunki rozwoju konstrukcji elektrofiltrów

1

W8

Odsiarczanie spalin - metody pierwotne (wzbogacanie paliwa) i wtórne
(odsiarczanie metodą suchą, półsuchą i mokrą wapienną) oraz możliwość ich
realizacji.

1

W9

Odazotowanie spalin - metody pierwotne (optymalizacja pracy paleniska, palniki
niskoemisyjne) i wtórne (selektywna redukcja katalityczna SCR, selektywna
redukcja niekatalityczna SNCR) oraz możliwość ich realizacji.

1

W10

Ochrona wód powierzchniowych.

1

W11

Wpływ energetyki jądrowej na środowisko: cykl paliwowy, przetwarzanie
i składowanie zużytego paliwa jądrowego, rodzaje awarii i układy bezpieczeństwa
stosowane w elektrowniach jądrowych.

1

W12

Sekwestracja dwutlenku węgla jako sposób na ograniczenie efektu cieplarnianego.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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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

0

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

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

40

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

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

9

49
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na wykładach

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student zna najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony środowiska i regulujące
emisję zanieczyszczeń przez elektrownie i elektrociepłownie do otoczenia.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-
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Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi scharakteryzować negatywne aspekty oddziaływania sektora
energetycznego na środowisko związane z tym zagrożenia dla człowieka
i przyrody.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student zna procesy zachodzące w urządzeniach i instalacjach do odpylania
spalin, usuwania tlenków siarki i tlenków azotu.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student zna potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem energii paliw
rozszczepialnych w elektrowniach jądrowych oraz sposoby przetwarzania
i składowania zużytego paliwa jądrowego.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W17,
K1_K02

Cel 1

W3 W4 W10

N1

F1 P1

EK2

K1_W17

Cel 1

W1 W2 W4 W10
W11 W12

N1

F1 P1

EK3

K1_K02

Cel 2

W5 W6 W7 W8
W9 W10

N1

F1 P1

EK4

K1_K02

Cel 1 Cel 2

W11

N1

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. — Energetyka a ochrona środowiska, Warszawa, 1997, WNT
[2 ] Lutyński J. — Elektrostatyczne odpylanie gazów, Warszawa, 1965, WNT
[3 ] Warych J. — Odpylanie gazów metodami mokrymi, Warszawa, 1979, WNT
[4 ] Zajączkowski J. — Odpylanie w przemyśle, Warszawa, 1964, Arkady
[5 ] Juda J., Nowicki M. — Urządzenia odpylające, Warszawa, 1986, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Tomasz, Krzysztof Sobota (kontakt: tomasz.sobota@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Tomasz Sobota (kontakt: tsobota@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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