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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Budowle ziemne

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D15 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

1

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 studentów zapozna się z rodzajami budowli i konstrukcji ziemnych.
Cel 2 Omówienie zasad projektowania i obliczeń statycznych budowli ziemnych. Charakterystyka i rodzaje robót
ziemnych,metodami kontroli zagęszczenia gruntów spoistych i niespoistych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 zakres programowy studiów I stopnia uczelni technicznych, opanowany program przedmiotów Geologia i Mechanika Gruntów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza poznają rodzaje budowli ziemnych; podstawowe terminy i definicje oraz przykłady konstrukcji ziemnych.
EK2 Wiedza geologiczne i hydrogeologiczne kryteria lokalizacji budowli ziemnych (zapory, wały przeciwpowodziowe) i ich wpływ na rozwiązania konstrukcyjne.
EK3 Umiejętności Umiejętność oceny przydatności gruntów w budownictwie ziemnym.
EK4 Umiejętności Zasady analizy stateczności konstrukcji ziemnych; przypadki sprawdzania stateczności, metody sprawdzania statecznośc
EK5 Kompetencje społeczne współpraca absolwenta budownictwa z geologami i geotechnikami.Umiejętność
pracy w zespole, umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w obliczeń stateczności i wyszukiwanie informacji w internecie.

6

Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Projekt wykonania obliczeń stateczności skarpy nasypu lub wykopu, metodą
Felleniusa i Bishopa w sposób analityczny.

5

P2

Projekt obliczania stateczności skarpy za pomocą modelowania numerycznego
programem MIDAS lub Plaxis

5

P3

Projekt polegający na zaprojektowaniu wzmocnienia budowli ziemnej i obliczenia
współczynnika stateczności metodą modelowania numerycznego

5

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

rodzaje budowli ziemnych; podstawowe terminy i definicje oraz przykłady
konstrukcji ziemnych.

2

W2

Topograficzne, geologiczne i hydrogeologiczne kryteria lokalizacji budowli ziemnych
(zapory, wały przeciwpowodziowe) i ich wpływ na rozwiązania konstrukcyjne.

2

W3

Zasady oceny przydatności gruntów w budownictwie ziemnym

2
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W4

Właściwości fizyczne, mechaniczne i hydrauliczne gruntów zagęszczanych, wpływ
obciążeń na właściwości i zachowanie się gruntów.

2

W5

Grunty trudne: dyspersyjne, zapadliskowe, pęczniejące właściwości i sposoby ich
poprawy oraz metody wbudowywania, zagrożenia i sposoby zabezpieczania
konstrukcji ziemnych przed szkodliwym działaniem filtracji, uszczelnienia i drenaże

2

W6

Nasypy rodzaje, metody budowy, badania kontrolne i wymagania dotyczące
jakości robót ziemnych. Wykopy rodzaje, zasady wykonywania i sposoby
zabezpieczenia ścian.

2

W7

Zasady analizy stateczności konstrukcji ziemnych; przypadki sprawdzania
stateczności, metody sprawdzania stateczności przypadki obliczeniowe i dobór
parametrów gruntowych do obliczeń.

2

W8

Zasady analizy stateczności konstrukcji ziemnych; przypadki sprawdzania
stateczności, metody sprawdzania stateczności przypadki obliczeniowe i dobór
parametrów gruntowych do obliczeń.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
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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

Konsultacje przedmiotowe

10

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

4

Opracowanie wyników

4

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

4

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
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Efekt kształcenia 2
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x

Strona 5/8

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

poznają rodzaje
budowli
ziemnych;
podstawowe
terminy
i definicje oraz
przykłady
konstrukcji
ziemnych.

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1 N2

F1 P1

EK2

geologiczne i hydrogeologiczne
kryteria
lokalizacji
budowli
ziemnych
(zapory, wały
przeciwpowodziowe) i ich
wpływ na
rozwiązania
konstrukcyjne.

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1 N2

F1 P1

EK3

Umiejętność
oceny
przydatności
gruntów
w budownictwie
ziemnym.

Cel 1 Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

Zasady analizy
stateczności
konstrukcji
ziemnych;
przypadki
sprawdzania
stateczności,
metody
sprawdzania
statecznośc

Cel 1 Cel 2

p1 p2 p3 w1 w2
w3 w4 w5 w6 w7
w8

N1 N2

F1 F2
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK5

współpraca
absolwenta
budownictwa
z geologami
i geotechnikami.Umiejętność
pracy w zespole,
umiejętność
posługiwania się
programami
komputerowymi
stosowanymi
w obliczeń
stateczności
i wyszukiwanie
informacji
w internecie.

Cel 1 Cel 2

p1 p2 p3 w1 w2
w3 w4 w5 w6 w7
w8

N1 N2

F1 F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Czyżewski K., Wolski W., Wójcicki S., Żbikowski A. — Zapory ziemne, Warszawa, 1973, Arkady
[2 ] Wiłun Z. — Zarys geotechniki, Warszawa, 2000, WKiŁ

Literatura uzupełniająca
[1 ] Pisarczyk S. — Grunty nasypowe, Właściwości geotechniczne i metody ich badań, 2004, Wyd. PW
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Elżbieta Pilecka (kontakt: epilecka@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Dariusz Szwarkowski (kontakt: szwarderek@gmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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