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Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności:  

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Dorota Burska 

Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
15 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 2 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 
 

Rok i semestr studiów: III, 5 

Status przedmiotu : fakultatywny  
 

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: wykład z wykorzystaniem 
środków audio-wideo, ilustrujących 
omawiane procesy 
Ćwiczenia laboratoryjne: wykonanie przez 
studentów pomiarów i doświadczeń z 
wykorzystaniem specjalistycznej aparatury 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: egzamin pisemny 
Ćwiczenia: pisemne opracowanie uzyskanych w 
doświadczeniach wyników  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
zaliczone przedmioty obowiązkowe w ramach licencjatu 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z procesami kontrolującymi koncentrację i 
chemiczny skład zawiesiny w środowisku morskim; zaprezentowanie przestrzennych i czasowych 
zmian koncentracji związków chemicznych w formie zawieszonej. Przygotowanie studentów do 
wykonywania pomiarów środowiskowych i oceny ich wiarygodności. 
Treści programowe:  
Wykład: Zawiesina, koloidy, Ŝele - podstawowe pojęcia i definicje. Interakcje na granicy woda-
cząsteczka (agregacja koloidów, wymiana jonowa, adsorpcja, desorpcja, strącanie-rozpuszczanie, 
wiązania hydrofobowe, „salting out”). Konkurencyjność procesów sorpcji i kompleksowania 
(adsorpcja przez morskie kationy lub aniony, formowanie trwałych i rozpuszczalnych chloro-, 
siarczano- lub węglano – kompleksów). Wzbogacanie zawiesin w metale, związki 
metaloorganiczne czy organiczne mikrozanieczyszczenia HOMs. Obieg materii zawieszonej w 
środowisku morskim. Podstawowy skład chemiczny (C, O, H, N, P, S, Si) i biochemiczny (białka, 
lipidy węglowodany, kwasy nukleinowe, ligniny) zawiesin. Degradacja materii organicznej, 
reaktywność materii, toksyczność produktów degradacji. Przestrzenne i sezonowe zmiany 
koncentracji zawieszonego węgla, azotu, fosforu i krzemu w środowisku morskim. Warstwy 
podwyŜszonej koncentracji zawiesiny w toni wodnej (warstwa nefeloidalna) oraz wodzie 
naddennej (fluffy layer) i chemiczna charakterystyka zawiesiny w tych warstwach.  
 
Ćwiczenia: Metoda wagowa określania koncentracji zawiesiny. Wpływ zasolenia na wynik 
koncentracji zawiesiny – poprawka na zasolenie. Warunki optymalnej ilościowej filtracji. Dobór 
filtrów w zaleŜności od rodzaju analizowanego pierwiastka. Oznaczanie koncentracji chlorofilu a 
- ekstrakcja związków chemicznych z zawiesiny. Sorpcja na zawiesinie (na przykładzie amoniaku 
i fosforanów). Wytrącanie zawiesin z roztworu - koloidy.  
 
 



Umiejętności i kompetencje: 
Potrafi zidentyfikować procesy kształtujące pole koncentracji zawiesiny ogólnej i jej głównych 
składowych w środowisku morskim. Zna typowe przebiegi zmiany koncentracji zawieszonego 
węgla, azotu, fosforu, krzemu itp. w zaleŜności od głębokości, sezonu czy odległości od linii 
brzegowej. Pozna zasady i wymagania potrzebne do zastosowania optymalnych warunków 
filtracji zawiesiny, doboru i przygotowania sączków, w zaleŜności od rodzaju analizowanego 
związku chemicznego. Dokona oceny wiarygodności uzyskanych wyników. 
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