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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Water and wastewater networks and installations
WIŚIE EN oIN C12 21/22

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
3

Semestry

2

Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Cwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekt

Seminarium

3

18

0

0

0

18

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podanymi w syntetycznej formie podstawami w zakresie
funkcjonowania i projektowania sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawy wiedzy z zakresu: materiałoznawstwa oraz mechaniki płynów (hydrauliki).
2 Umiejętności w zakresie grafiki inżynierskiej i rysunku technicznego.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student posiada wiedzę w zakresie zasad działania oraz projektowania sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
EK2 Umiejętności Student posiada umiejętność zaprojektowania promienistej sieci wodociągowej współpracującej ze zbiornikiem wodociągowym.
EK3 Umiejętności Student posiada umiejętność zaprojektowania prostego układu sieci kanalizacyjnej sanitarnej
oraz opadowej.
EK4 Umiejętności Student posiada umiejętność wykonania projektu budowlanego instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku jednorodzinnym.
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Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Projekt promienistej sieci wodociągowej współpracującej z wodociągowym
zbiornikiem zapasowi-wyrównawczym.

6

P2

Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku
jednorodzinnym wraz z przyłączami.

6

P3

Projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej/opadowej dla małej jednostki osadniczej.
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Charakterystyka i struktura wodociągów, układy (rodzaje) sieci wodociągowych
(zalety, wady, zastosowanie), rodzaje przewodów i wytyczne ich projektowania.
metody obliczania zapotrzebowania na wodę. .

2

W2

Podstawy obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych (przewody wodociągowych
nie wydatkujące i wydatkujące po drodze, ustalanie rzędnych ciśnienia w węzłach,
tworzenie profili po trasie przepływu wody, linie ciśnienia dla charakterystycznych
rozbiorów wody dla wybranych układów wodociągowych).

2

W3

Wybrane zagadnienia z budowy i eksploracji sieci wodociągowych ( materiały
i uzbrojenie, metody układania sieci, typowe obiekty sieci wodociągowych, metody
sterowania pracą sieci wodociągowych).
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W7

Zasady projektowania i obliczania kanalizacji sanitarnych w obiektach
budowlanych

2

W8

Zasady projektowania i obliczania instalacji wodociągowych wody zimnej
w budynkach o różnym przeznaczeniu i wysokości.

2

W9

Instalacje ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej ( źródła ciepłej wody użytkowej, instalacje lokalne i centralne,
obliczenia hydrauliczne układów c.w.u. z cyrkulacją )

2

W10

Podział i rodzaje sieci kanalizacyjnych (charakterystyka, wady i zalety)

1

W11

Systemy kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej (charakterystyka, wady i zalety,
podstawowe wytyczne projektowe)

1

W12

Trasowanie kanałów sieci kanalizacyjnych, rozwiązania wysokościowe, układanie
przewodów w gruncie, odwodnienia i wymagania przy odbiorze sieci
kanalizacyjnych

1

W13

Wymiarowanie kanałów grawitacyjnych, obliczenia hydrauliczne

1

W14

Materiały i połączenia stosowane do budowy przewodów kanalizacyjnych, elementy
uzbrojenia sieci kanalizacyjnych

1

W16

Pompownie i zbiorniki kanalizacyjne

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Prezentacje multimedialne
N4 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

36

Konsultacje przedmiotowe

20

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

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

28

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
F3 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0

Student nie posiada wystarczającej podstawowej wiedzy na temat zasad działania
oraz projektowania sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych; nie
potrafi wymienić i opisać większości zagadnień; w części egzaminu dotyczącej
tego efektu kształcenia uzyskał poniżej 55% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 3.0

Student posiada wiedzę na temat zasad działania oraz projektowania sieci
i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych; nie potrafi wymienić i opisać
większości zagadnień; w części egzaminu dotyczącej tego efektu kształcenia
uzyskał od 55% do 56% punktów za prawidłowe odpowiedzi.
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Na ocenę 3.5

W części egzaminu dotyczącej tego efektu kształcenia student uzyskał pomiędzy
66% a 75% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 4.0

W części egzaminu dotyczącej tego efektu kształcenia Student uzyskał pomiędzy
76% a 85% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 4.5

W części egzaminu dotyczącej tego efektu kształcenia Student uzyskał pomiędzy
86% a 95% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 5.0

W części egzaminu dotyczącej tego efektu kształcenia Student uzyskał powyżej
95% punktów za prawidłowe odpowiedzi.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wykonać poprawnie projektu sieci wodociągowej promienistej
ze zbiornikiem początkowym przepływowym, i/lub uzyskał poniżej 55% punktów
z kolokwium go zaliczającego (dotyczy dowolnego z realizowanych
projektów); oddany przez jego Zespół po drugiej poprawie projekt/projekty
zawiera nadal poważne błędy merytoryczne i nie spełnia ustalonych wymagań
prowadzących/prowadzącego zajęcia.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wykonać poprawnie projekt sieci wodociągowej promienistej ze
zbiornikiem początkowym przepływowym, zawierający niezbędne obliczenia
i rysunki oraz uzyskał 56-65% punktów z kolokwium go zaliczającego (dotyczy
każdego z realizowanych projektów); oddany przez jego Zespół po pierwszej lub
drugiej poprawie projekt oparty jest ściśle na wzorcu z wprowadzenia do zajęć,
nie zawiera poważniejszych błędów merytorycznych, ale ma liczne niedociągnięcia
w części obliczeniowej i/lub rysunkowej i opisowej.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wykonać poprawnie projekt sieci wodociągowej promienistej ze
zbiornikiem początkowym przepływowym, zawierający niezbędne obliczenia
i rysunki oraz uzyskał 66-75 % punktów z kolokwium go zaliczającego (dotyczy
każdego z realizowanych projektów); oddany przez jego Zespół po pierwszej lub
drugiej poprawie projekt zawiera jeszcze pewne niedociągnięcia w części
obliczeniowej i/lub rysunkowej i opisowej.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wykonać poprawnie projekt sieci wodociągowej promienistej ze
zbiornikiem początkowym przepływowym, zawierający niezbędne obliczenia
i rysunki oraz uzyskał 76-85 % punktów z kolokwium go zaliczającego (dotyczy
każdego z realizowanych projektów); oddany przez jego Zespół po pierwszej
poprawie projekt zawiera nieszablonowy opis techniczny oraz mniej niedociągnięć
w części obliczeniowej i/lub rysunkowej i opisowej.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wykonać poprawnie projekt sieci wodociągowej promienistej ze
zbiornikiem początkowym przepływowym, zawierający niezbędne obliczenia
i rysunki oraz uzyskał 86-95 % punktów z kolokwium go zaliczającego (dotyczy
każdego z realizowanych projektów); oddany przez jego Zespół po ewentualnej
poprawie projekt zawiera elementy oryginalnych rozwiązań (przedstawienia
wyników obliczeń, komentarze do poszczególnych etapów obliczeń, szczegóły
rysunkowe), karty katalogowe dobranych elementów armatury (bez jednak
właściwych odczytów i zaznaczeń), ale także drobne jeszcze niedociągnięcia
w części opisowej i/lub wnioskowej.
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Na ocenę 5.0

Student potrafi wykonać poprawnie projekt sieci wodociągowej promienistej ze
zbiornikiem początkowym przepływowym,zawierający niezbędne obliczenia
i rysunki oraz uzyskał powyżej 96 % punktów z kolokwium; oddany przez jego
Zespół po ewentualnej poprawie projekt/projekty zawiera elementy oryginalnych
rozwiązań (przedstawienia wyników obliczeń, komentarze
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie posiada podstawowej umiejętność projektowania typowego systemu
kanalizacyjnego

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawową umiejętność projektowania typowego systemu
kanalizacyjnego, ale popełnia liczne błędy, wymaga pomocy prowadzącego

Na ocenę 3.5

Student posiada podstawową umiejętność projektowania typowego systemu
kanalizacyjnego, ale popełnia liczne błędy, nie wymaga pomocy prowadzącego

Na ocenę 4.0

Student posiada podstawową umiejętność projektowania typowego systemu
kanalizacyjnego, ale popełnia niewielkie błędy, nie wymaga pomocy prowadzącego

Na ocenę 4.5

Student posiada podstawową umiejętność projektowania typowego systemu
kanalizacyjnego, ale popełnia sporadycznie błędy, nie wymaga pomocy
prowadzącego

Na ocenę 5.0

Student posiada podstawową umiejętność projektowania typowego systemu
kanalizacyjnego, ale nie popełnia błędów, nie wymaga pomocy prowadzącego
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi opracować projektu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
w budynku jednorodzinnym.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wykonać w sposób poprawny projekt instalacji wodociągowej
i kanalizacyjnej w budynku, a ilość błędów merytorycznych i edycyjnych nie
dyskwalifikuje projektu.

Na ocenę 3.5

Student potrafi opracować projekt lecz występują w nim drobne błędy
merytoryczne i duża liczba błędów edycyjnych.

Na ocenę 4.0

Student potrafi opracować poprawnie pod względem merytorycznym projekt
instalacji sanitarnych lecz występują w nim błędy edycyjne.

Na ocenę 4.5

Student potrafi opracować projekt instalacji sanitarnych poprawnie pod
względem merytorycznym, lecz występują niewielka liczba błędów edycyjnych

Na ocenę 5.0

Student potrafił opracować projekt bez żadnych błędów zarówno w warstwie
graficznej, obliczeniowej jak i opisowej.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

N1 N3

P1

EK1

K1_W28

Cel 1

W1 W2 W3 W7
W8 W9 W10
W11 W12 W13
W14 W16

EK2

K1_U30

Cel 1

W1 W2 W3

N1 N2 N3 N4

F1 F3

EK3

K1_U30

Cel 1

P2 W10 W11
W12 W13 W16

N1 N2 N3 N4

F1 F3

EK4

K1_U30

Cel 1

P3 W7 W8 W9

N1 N2 N3 N4

F1 F3

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] K. Knapik, J. Bajer — Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych (wydanie 2, Kraków,
2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
[2 ] Zespół autorów pod redakcja prof. Waldemara Żuchowickiego — Wodociągi i kanalizacja. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja (z aktualizacjami), Warszawa, 2001, Verlag Dashofer Sp. z o.o
[3 ] Heidrich Z., Osuch-Pajdzińska, Roman M., Tabernacki J — Przykłady obliczeń z wodociągów i kanalizacji, Warszawa, 1998, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
[4 ] J.Chudzicki, S.Sosnowski — Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja., Warszawa,
2014, Wydawnictwo "Seidel-Przywecki"
[5 ] J.Chudzicki, S.Sosnowski — Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Warszawa,
2014, Wydawnictwo "Seidel-Przywecki"
[6 ] P. Błaszczyk, H. Sawicka-Siarkiewicz — Wybrane zagadnienia kształtowania systemów kanalizacyjnych,
Warszawa, 1980, WNiT
[7 ] Heidrich Zbgniew, Kalenik Marek, Podeworna Jolanta, Stańko Grzegorz — Sanitacja wsi, Warszawa,
2005, Wydawnictwo "Seidel-Przywecki"
[8 ] Heidrich Zbigniew — Kanalizacja, Warszawa, 1999, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Krzysztof Głód (kontakt: kglod@vistula.wis.pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Krzysztof Głód (kontakt: krzysztof.glod@pk.edu.pl)
3 dr hab. inż prof.PK Michał Zielina (kontakt: michal.zielina@pk.edu.pl)
5 dr inż. Anna Młyńska (kontakt: anna.mlynska@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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