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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Water Treatment

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Water Treatment

Kod przedmiotu

WM ENERG oIIS D3 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Students will learn current and emerging practices and procedures for the planning, design, and operation
of water treatment facilities.
Cel 2 Characteristics of basic processes and equipment used in the water treatment systems dedicated to power
plants and domestic heating systems.

Kod archiwizacji:
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Chemistry fundamentals
2 Basic knowledge in the field of thermal power engineering.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student can list and describe the negative effects of poor water quality on industrial installations
EK2 Wiedza Student can list main water pollutants as well as the basic water quality indicators.
EK3 Wiedza Student knows the technological schemes of ion exchange and membrane technology for thermal
power plant water purification systems.
EK4 Wiedza Student has knowledge of thermal power plant water purification technologies depending on its
origin, characteristics, composition, and customer requirements.
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Treści programowe
Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Types of water pollution. Water quality indicators

3

W2

Limescale - characteristics, origin, effects of limescale appearance on the
installation, limescale removal methods.

2

W3

Corrosion, and corrosion inhibitors

2

W4

Water quality requirements for thermal power plants and domestic heating
systems.

2

W5

Water softening and demineralisation using ion exchange method.

3

W6

Membrane methods in water treatment for thermal power plants.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Lecture using multimedia presentations.
N2 Auxiliary materials in printed form.
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godzin
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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

15

Konsultacje przedmiotowe

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
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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
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30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Evaluation of self preparation for classes
Ocena podsumowująca
P1 Final test
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Attendence
W2 Final test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Can list most of the negative effects of poor water quality on industrial
installations and poorly describe the most important ones.

Na ocenę 4.0

Can list all of the negative effects of poor water quality on industrial installations
and faitrly describe the most important of them.

Na ocenę 5.0

Can list and describe all of the negative effects of poor water quality on
industrial installations.
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Efekt kształcenia 2
Na ocenę 3.0

Student can list the most important water pollutants.

Na ocenę 4.0

Student can list the most important water pollutants and the basic water quality
indicators.

Na ocenę 5.0

Student can list all of the water pollutants, describe and discuss the basic water
quality indicators.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student can draw and explain schemes of a primary ion exchange and membrane
systems for water purification in power plant.

Na ocenę 4.0

Student can draw and explain schemes of a primary ion exchange and membrane
systems for water purification in power plant, as well as explains the operation
principles of the systems.

Na ocenę 5.0

Student can draw and explain more sophisticated schemes of ion exchange and
membrane systems for water purification in power plant, as well as explains the
operation principles of the systems.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student knows some water treatment systems

Na ocenę 4.0

Student knows the required systems for water treatment.

Na ocenę 5.0

Knows the required equipment for water treatment, and can justify its utilization.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W06
K2_W16
K2_K02

Cel 1

W1 W2 W3 W4

N1 N2

F1 P1

EK2

K2_W16

Cel 1

W1

N1 N2

F1 P1

EK3

K2_W02
K2_W03
K2_W06

Cel 2

W5 W6

N1 N2

F1 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

K2_W03
K2_W07
K2_W10
K2_W17
K2_U12
K2_K02

Cel 1

W4 W5 W6

N1 N2

F1 P1
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12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr inż. Piotr Cisek (kontakt: cisekpiotr@mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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