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Wstęp 
Od pierwszego wydania skryptu Fizykochemiczne metody analizy  
w chemii środowiska. Część II. Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony 
i odnowy wód i gleb minął już dłuższy czas. W tym czasie pracownie 
specjalistyczne Podstaw ochrony wód i gleb oraz Ochrony i odnowy 
wód i gleb wzbogaciły się o nowe ćwiczenia, które wymagały przy-
gotowania materiałów w nowej, poprawionej i uzupełnionej formie. 
Niniejszy skrypt jest wspólnym opracowaniem pracowników Kate-
dry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu i przeznaczone jest dla studentów 
kierunku chemia środowiska/ochrona środowiska, kształcących się 
na studiach pierwszego i drugiego stopnia w systemie dziennym  
i zaocznym. 

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami jest pojęciem 
interdyscyplinarnym i wymaga szerokiej wiedzy z wielu dziedzin 
(chemia, biologia, inżynieria). W niniejszym opracowaniu przedsta-
wiono, ze względu na ograniczoną objętość, tylko podstawowe in-
formacje pozwalające na wstępne zapoznanie się z problematyką 
ćwiczenia. Szersze zrozumienie zagadnienia wymaga głębszego 
przestudiowania tematu z wykorzystaniem m.in. literatury przedsta-
wionej na końcu każdego rozdziału. W celu zrozumienia złożonych 
zagadnień poruszanych na łamach skryptu, zakładamy, że Student 
wykonujący zadania posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii: 
nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej czy biochemii. 

Aktualnie skrypt zawiera opisy 23 zadań/ćwiczeń laborato-
ryjnych dotyczących problematyki ochrony wód i gleb przed zanie-
czyszczeniami i odnowy/uzdatniania głównie wód. Skrypt został 
wzbogacony o 20 procedur analitycznych koniecznych do wykona-
nia proponowanych zadań wraz z elementami walidacji wyników.



Jako redaktorzy naukowi opracowania, pragniemy podzię-
kować wszystkim Koleżankom i Kolegom z Katedry za cenne i czę-
sto krytyczne uwagi oraz stymulującą dyskusję podczas przygotowa-
nia niniejszego wydania skryptu. Będziemy wdzięczni za wszelkie 
uwagi, które pozwolą na dalsze udoskonalanie kolejnych wydań. 

 
 

Przemysław Kosobucki i Bogusław Buszewski 
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