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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

ODNOWA WODY 

Kod modułu: C.24.3 

Nazwa przedmiotu:  

ODNOWA WODY 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

3/5 

Status przedmiotu /modułu: 

WYBIERALNY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
15 - - 30 - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr hab. inż.  Bernard Quant, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia 

 
dr hab. inż.  Bernard Quant, prof. nadzw 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem zajęć jest poznanie zagadnień związanych racjonalną gospodarką 

wodną w zlewni aglomeracji. Student zdobywa wiedzę konieczną do 

projektowania obiektów i urządzeń stacji odnowy wody. 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z technologii wody i ścieków (Technologie Stosowane w 

Ochronie Środowiska I oraz II) 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 Wymienia i tłumaczy zjawiska i procesy kształtujące skład wód naturalnych K_W04 

02 
Interpretuje zjawiska i procesy jednostkowe stosowane w odnowie wody K_W04 

K_W05 

03 Charakteryzuje obiekty i podstawowe urządzenia służące odnowie wód K_W07 

04 
Identyfikuje rolę aktów prawnych i norm technicznych w działaniach 

ukierunkowanych na pogłębione oczyszczanie ścieków 
K_W11 

05 
Charakteryzuje urządzenia i materiały stosowane w stacjach uzdatniania wód K_W10 

K_W13 

06 
Projektuje i ustala zasady eksploatacji prostych układów technologicznych stacji 

odnowy wody 

K_W15 

K_U18 

07 

Potrafi korzystać z literatury oraz internetowych baz danych dla wyboru odpowiedniej 

technologii odnowy wody oraz urządzeń i materiałów służących jej realizacji 

K_U01 

K_U13 

K_U17 

08 
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie nad realizacją zadania projektowego stacji 

odnowy wody 
K_U02 

09 
Potrafi zaprojektować proste układy technologiczne do usuwania wybranych 

składników wód metodami membranowymi lub wymiany jonowej. 
K_U03 

10 
Ma umiejętność posługiwania się literaturą i siecią internetową dla doskonalenia 

swojej wiedzy i umiejętności 

K_U06 

K_U13 
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11 
Wykorzystuje metody pomiaru i urządzenia stosowane w hydraulice do działań 

projektowych w odnowie wody 

K_U08 

K_U21 

12 
Umiejętnie stosuje i wykorzystuje przepisy prawa wodnego i prawa budowlanego w 

projektowaniu elementów stacji odnowy wody 
K_U15 

13 
W projektowaniu elementów stacji odnowy wody uwzględnia aspekty prawne i 

ekonomiczne 
K_U20 

14 
Uwzględnia aspekty pozatechniczne - głównie środowiskowe - w działaniach 

ukierunkowanych na odnowę wody 
K_K05 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

 

Pojęcie odnowy wody i jej znaczenie w gospodarce wodnej kraju, województwa i powiatu. Cele i możliwości 

odnowy wody. Charakterystyka ścieków oczyszczonych biologicznie. Wymagane parametry jakości wody po 

procesie odnowy. Procesy jednostkowe stosowane w odnowie wody. Układy technologiczne stacji odnowy 

wody. Zastosowanie wymiany jonowej w odnowie wody.. Usuwanie azotu amonowego na drodze odpędzania. 

Procesy membranowe w odnowie wody - ultrafiltracja, odwrócona osmoza, elektrodializa. Dezynfekcja w 

odnowie wody.  

Projekt 

Zasady projektowania urządzeń do koagulacji zanieczyszczeń zawartych w odnawianej wodzie. Zasady 

obliczeń urządzeń służących do zmiękczania wody metodą wapienno-sodową. Zasady obliczeń kolumn 

jonowymiennych. 

Wykonanie projektów technologicznych obiektów jednostkowych stosowanych w stacjach odnowy wody 

(filtry ciśnieniowe, kolumny jonowymienne, wieże desorpcyjne, układy membranowe).  

 

 

Literatura podstawowa 

Kowal A., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa-Wrocław 2000. 

Kowal A., Świderska Bróż M., Oczyszczanie wody : podstawy teoretyczne i 

technologiczne, procesy i urządzenia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

Dojlido J.R., Chemia wody. Arkady, Warszawa 1987 

Literatura uzupełniająca 

 

Kowal A., Odnowa wody. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997 

Heidrich Z.: Urządzenia do uzdatniania wody – Zasady projektowania i przykłady 

obliczeń. Arkady 1987 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną.  

Samodzielna (indywidualnie oraz w grupie studenckiej) realizacja zadania 

projektowego (wybór technologii, podstawowe obliczenia, przedstawienie 

graficzne) wybranego elementu stacji odnowy wody 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Kolokwia z treści wykładów 01, 02, 03, 04, 

05, 06 

Wykonanie i "publiczna" (przed grupą studencką) obrona założeń, tez i rozwiązań 

projektowych 

06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13,  

14 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład: zaliczenie dwóch kolokwiów pisemnych. 

Projekt: przygotowanie i publiczna obrona wydanego projektu 

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen z zaliczeń oraz z projektu. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 15 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 30 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

2,4 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 


