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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Anaerobic wastewater treatment

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ oIIS C14 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

Beztlenowe metody oczyszczania ścieków

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

3

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 podniesienie wiedzy studentów odnoszącej się do współczesnych metod beztlenowego oczyszczania ścieków
przemysłowych i miejskich

Kod archiwizacji: FE19B8B6
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 -

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności podstawowe umiejętności w zakresie obliczania, projektowania i eksploatacji reaktorów beztlenowych
EK2 Wiedza znajomość podstaw biologiczno-chemicznych, przebiegu i uwarunkowań procesów fermentacyjnych
EK3 Wiedza znajomość zasad działania, projektowania i eksploatacji reaktorów beztlenowych
EK4 Wiedza znajomość zasad wykorzystywania technologii oczyszczania beztlenowego
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Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Bilanse przemian beztlenowych związków organicznych, produkcji gazu,
zapotrzebowania substancji pożywkowych i neutralizujących

3

P2

Zasady obliczania i projektowania różnych typów reaktorów beztlenowych

6

P3

Projekt oczyszczalni z reaktorem beztlenowym

6

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Procesy beztlenowej przemiany związków organicznych, omówienie podstaw
mikrobiologicznych, biochemicznych i energetycznych; Czynniki wpływające na
procesy beztlenowe

4

W2

Podstawy koncepcji wysokoefektywnych reaktorów beztlenowych. Rodzaje,
konstrukcja i zasady działania stosowanych obecnie reaktorów; Kontrola
i monitorowanie procesów oczyszczania beztlenowego

5

W3

Układy technologiczne. Zakres stosowania w odniesieniu do ścieków
przemysłowych z przykładami

2

W4

Zastosowanie do oczyszczania ścieków miejskich możliwości wykorzystania
w różnych warunkach klimatycznych

2

W5

Wykorzystanie procesów beztlenowych do usuwania związków niebezpiecznych

2
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje
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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

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt indywidualny
F3 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Wymagane jest uzyskanie oceny przynajmniej dostatecznej dla kazdego z efektów kształcenia
W2 Warunkiem bezwzględnym jest poprawne wykonanie projektu oraz poprawne zaliczenie kolokwium w części
obliczeniowej i projektowej, co jest równoważne z oceną dostateczną w zakresie umiejętności
W3 Dalsza ocena umiejętności będzie miała miejsce podczas odpowiedzi ustnej przy oddawaniu projektu
W4 Ocena końcowa będzie wypadkową 20% oceny z projektu oraz 80% oceny z kolokwium
W5 Przy ocenie projektu brany jest pod uwagę termin oddania oraz staranność wykonania
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

brak umiejętności wykonania podstawowych obliczeń

Na ocenę 3.0

umiejętność obliczenia podstawowego bilansu ChZT, bilansu cieplnego
i obliczenia objętości reaktora

Na ocenę 3.5

jw. z umiejętnością doboru podstawowych parametrów pracy reaktora

Na ocenę 4.0

jw. oraz dobra umiejętność obliczenia reaktora beztlenowego oraz przyjęcia
właściwego schematu technologicznego w prostych rozwiązaniach

Na ocenę 4.5

jw. oraz umiejętność wyboru schematu technologicznego w różnych sytuacjach

Na ocenę 5.0

jw. wraz z dobrą umiejętnością analizy i uzasadnienia przyjętego rozwiązania;
projekt oddany do końca semestru
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

brak podstawowej znajomości przebiegu procesów fermentacyjnych

Na ocenę 3.0

znajomość podstawowych reakcji fermentacyjnych, etapów fermentacji
metanowej, jak również podstawowych czynników wpływających i inhibitujących

Na ocenę 3.5

jw. ze znajomością zakresu parametrów dla poszczególnych czynników
i podstawową analizą ich oddziaływania

Na ocenę 4.0

jw.oraz dobra znajomość przebiegu procesu fermentacji metanowej i rządzących
nią współzależności; dobra znajomość czynników wpływających i mechanizmów
ich oddziaływania

Na ocenę 4.5

jw. wraz ze zrozumieniem pozwalającym na dokonywanie podstawowej analizy
zależności

Na ocenę 5.0

jw. wraz ze znajomością odpowiedzialnych mikroorganizmów, ich charakterystyki
i wymagań; dobre zrozumienie zależności procesu pozwalające na wyciąganie
wniosków co do projektowania i eksploatacji reaktorów beztlenowych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

brak znajomości reaktorów beztlenowych; kolokwium ponizej 51% punktów

Na ocenę 3.0

podstawowa znajomość typów reaktorów beztlenowych oraz podstawowa
znajomość ich konstrukcji i parametrów; kolokwium ponizej 61%

Na ocenę 3.5

jw. wraz ze znajomością podstawowych wad i zalet różnych rozwiązań reaktorów;
kolokwium poniżej 71%

Na ocenę 4.0

dobra znajomość różnych typów reaktorów beztlenowych, zasad ich konstrukcji,
działania i eksploatacji; znajomość podstawowych schematów technologicznych
z ich uzasadnieniem, podstawowe wiadomości dot. osadu granulowanego;
kolokwium poniżej 81%
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Na ocenę 4.5

jw. ze znajomością rozwiązań stosowanych w różnych sytuacjach (ścieki
skomplikowane, warunki psychro i termofilowe); kolokwium ponizej 91%

Na ocenę 5.0

szczegółowa znajomość reaktorów beztlenowych, zasad ich działania, eksploatacji,
projektowania w stopniu wskazującym na dogłębne zrozumienie, pozwalająca na
porównywanie wad i zalet, ; znajomość zasad przyjmowania rozwiązań dla
różnych sytuacji w oparciu analizę warunków; dobra znajomość problematyki
osadu granulowanego; kolokwium min. 91% punktów
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

brak znajomości zasad wykorzystywania oczyszczania beztlenowego

Na ocenę 3.0

podstawowa znajomość wad i zalet oczyszczania beztlenowego, znajomość
obszarów zastosowania w odniesieniu do ścieków przemysłowych

Na ocenę 3.5

jw. wraz ze znajomością zasad wykorzystywania do oczyszczania ścieków
przemysłowych, podstawowych schematów

Na ocenę 4.0

jw. oraz podstawowa znajomość zasad wykorzystywania oczyszczania
beztlenowego w odniesieniu do ścieków bytowo-gospodarczych

Na ocenę 4.5

jw. wraz z dobrą znajomością zasad i metod wykorzystywania oczyszczania
beztlenowego do ścieków bytowo-gospodarczych; podstawowe informacje
dotyczące wykorzystania w usuwaniu substancji niebezpiecznych

Na ocenę 5.0

jw. wraz z dobrą znajomością zastosowań oczyszczania beztlenowego do usuwania
substancji niebezpiecznych ze ścieków
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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

K_U12

Cel 1

P1 P2 P3

N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK2

K_W07

Cel 1

W1

N1

F1 F3 P1

EK3

K_W07

Cel 1

W2 W3

N1

F1 F3 P1

Cel 1

W3 W4 W5

N1

F1 F3 P1

EK4
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] M. Henze, P. Harremoes, J.C. Jansen, E. Arvin — Wastewater treatment. Biological and chemical
processes, Heidelberg, 2003, Springer
[2 ] C. Grady, Daigger G, Lim H. — Biological wastewater treatment, Nowy Jork, 1999, Marcel Dekker
[3 ] Różni — wskazane podczas zajęć, ., 0, .
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Tomasz Baczyński (kontakt: tomaszb@vistula.wis.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Tomasz Baczyński (kontakt: tomaszb@vistula.wis.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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