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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr I 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15  15   
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma szczegółową wiedzę w zakresie systemów 
uzdatniania wody 

IŚ_W04 

W02 
Ma wiedzę o trendach rozwojowych systemów 
uzdatniania wody 

IŚ_W05 

W03 
Zna normy oraz wytyczne projektowania systemów 
uzdatniania wody 

IŚ_W15 

Umiejętności 

U01 
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych oraz innych źródeł i poddać je niezbędnej 
ewaluacji 

IŚ_U01 

U02 
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno- 
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań 
inżynierskich 

IŚ_U07 

U03 
Potrafi zaprojektować systemy i urządzenia do 
uzdatniania wody oraz zrealizować ten projekt 
używając właściwych metod. 

IŚ_U15 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w ze-
spole nad wyznaczonym zadaniem 

IŚ_K01 

K02 
Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych 
wyników swoich prac i ich interpretację oraz przestrze-
ganie zasad etyki zawodowej 

IŚ_K02 

K03 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 
oraz gotowość zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów   

IŚ_K05 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Aspekty formalno-prawne związane z przygotowaniem wody na cele 
przemysłowe. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej na cele 
przemysłowe. Przykłady. 

2. Operacje i procesy jednostkowe stosowane podczas przygotowania wody 
na cele przemysłowe. Klarowanie wód. Akcelatory. Osadniki 
wielostrumieniowe. 

3. Odolejanie wody. Metoda mechaniczne. Metoda koagulacji. Metoda 
elektrochemiczna. Dekarbonizacja wody. Szczepienie wody. Zmiękczanie 
wody fosforanami i metafosforanami. 

4. Sedymentacja zawiesin ziarnistych i kłaczkowatych. Osadniki 
wielostrumieniowe. Zasady projektowania urządzeń do klarowania wody. 
Klarownik korytarzowy. Pulsator. Precipitator. Circulator. Reactivator. 

5.    Odkrzemianie wody dolomitem. Odkrzemianie elektrochemiczne. 
Odkrzemianie koagulacyjne glinianem sodowym. Metoda anionowa 
Anm /Ans 

6. Stabilność chemiczna i biologiczna wody w systemach przemysłowych. 
Korozja urządzeń i rurociągów. Techniczne sposoby ograniczenia 
niekorzystnych zmian składu wody w systemach cyrkulacji. 

7. Alkaliczność wody. Kamień kotłowy. Woda przeznaczona do celów 
technologicznych w elektrowniach oraz instalacjach centralnego 
ogrzewania 

8. Zmiękczanie wody metodami termicznymi oraz chemicznymi. Wymiana 
jonowa. Zmiękczanie wody metodami wymiany jonowej. Demineralizacja 
wody. Przygotowanie wody zasilającej kotły wysokoprężne. 
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laboratorium 

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie zakresu ćwiczeń laboratoryjnych. 
Zapoznanie studentów z przepisami BHP oraz z zasadami zachowania się 
w laboratorium w trakcie zajęć. 

2. Odkwaszanie wody metodami aeracji oraz z wykorzystaniem CaO 

3. Zmiękczanie wody metodami fizyczno-chemicznymi (metoda 
dekarbonizacji, metoda wapienno-sodowa). 

4. Odmanganianie wody roztworem KMnO4 . 

5. Multimedialna prezentacja wyników badań przeprowadzonych w trakcie 
semestru wraz z ich interpretacją oraz wnioskami. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 

Inne 
(prezenta-

cja) 

W01   x  x  

W02   x  x  

W03   x    

U01   x  x x 

U02      x 

U03   x    

K01   x  x  

K02   x  x x 

K03   x  x x 

 
  



4 

 

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium oraz pre-
zentacji multimedialnej w trakcie zajęć, a także oddanie 
poprawnie wykonanych sprawozdań (zaliczenie). 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

L
p. 

Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15  15   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela akade-
mickiego 

1,36 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,64 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

27 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,08 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2  
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