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Zapoznanie doktorantów z kierunkami rozwoju współczesnych
technologii w przemyśle chemicznym z uwzględnieniem
zrównoważonego wykorzystania surowców, wody i energii.
To acquaint PhD students with the trends in modern technology in
chemical industry with special regard to sustainable usage of raw
materials, water and energy.
Po zakończeniu zajęć doktorant:
1. potrafi wymienić aktualne kierunki rozwoju technologii
chemicznej,
2. potrafi definiować czyste technologie,
3. zna perspektywiczne nowoczesne czyste technologie węglowe,
4. posiada wiedzę z zakresu współczesnych technologii poszukiwania
i eksploatacji surowców mineralnych,
5. rozumie konieczność stosowania technologii ochrony środowiska.
Upon completion of the course PhD student is able to:
1. enumerate current trends in chemical technology development,
2. define clean technologies,
3. describe modern and perspective clean coal technologies,
4. describe modern technologies of exploration and deposit mining of
mineral raw materials,
5. understand the necessity of application of environmental protection
technologies.
Efekt 1-5: pisemne i/lub ustne kolokwium
Effect 1-5: written and/or oral test
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Znajomość podstaw technologii chemicznej
The knowledge of chemical technology fundamentals
Wykład:
Współczesne kierunki technologii chemicznej.
Czyste
technologie
produkcji
–
energooszczędne
i
materiałooszczędne, bezpieczne dla środowiska.
Czystych technologie wytwarzania energii, paliw i produktów
chemicznych. Zgazowanie węgla połączone z produkcją ciepła i
elektryczności. Nowoczesne technologie upłynniania węgla.
Czystsza produkcja i ekooefektywność. Ekooptymalizacja procesów
technologicznych.
Nowoczesne procesy separacji membranowej. Procesy wytwarzania
nanostrukturalnych materiałów dla technik separacyjnych.
Współczesne i nowe technologie poszukiwania i eksploatacji
surowców mineralnych. Zrównoważone wykorzystanie surowców,
materiałów, wody i energii.
Technologie modyfikacji powierzchniowej.
Nowoczesne elektrochemiczne procesy przemysłowe.
Rozwój nowych technologii ochrony środowiska.
Lecture:
Trends in chemical technology.
Clean production technologies - energy-saving, material-saving and
safe to the environment technologies.
Clean technologies of energy, fuel and chemicals production. Coal
gasification combined with heat and electricity production. Modern
technologies of coal liquefaction.
Cleaner production and eco-effectiveness. Eco-optimization of
technological processes.
Modern processes of membrane separation. Manufacturing processes
of nanostructure materials for separation techniques.
Modern technologies of exploration and deposit mining for mineral
raw materials. Sustainable usage of raw materials, water and energy.
Technologies of surface modification.
Modern electrochemical processes in industry.
Trends in modern technologies in the environmental protection.
Ocena końcowa z przedmiotu składa się w 100% z oceny z
kolokwium pisemnego i/lub ustnego z wykładu.
The final grade consists of 100% of written and/or oral test grade.
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