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6)
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Wydział, dla którego przedmiot jest
8)
realizowany :

3

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
a) przedmiot kierunkowy do wyboru

b) stopień drugi

Cykl dydaktyczny :

Semestr 2 - letni

Jęz. wykładowy :

Założenia i cele przedmiotu :

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania niekonwencjonalnych systemów
kanalizacji. W szczególności zapoznanie studentów z metodami obliczania systemów kanalizacji:
niskociśnieniowej i podciśnieniowej. Jak również zapoznanie studentów z zasadami eksploatacji,
konserwacji oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi budowy i odbioru
poszczególnych niekonwencjonalnych systemów kanalizacji.

9)

Status przedmiotu :
10)

12)

a)

Ćwiczenia projektowe

rok 1
11)

c) niestacjonarne
polski

liczba godzin: 16

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

Metody dydaktyczne :

Indywidualny projekt studencki, rozwiązywanie problemu, konsultacje, dyskusja

Pełny opis przedmiotu :

Tematyka ćwiczeń: Zasady projektowania kanalizacji ciśnieniowej. Trasowanie sieci projektowanej
kanalizacji ciśnieniowej. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji ciśnieniowej. Dobór przydomowych pompowni
ścieków i armatury sterującej. Wykonanie profilu podłużnego zbiorczego rurociągu ciśnieniowego.
Wykonanie planu sytuacyjno – wysokościoweg kanalizacji ciśnieniowej. Zasady projektowania kanalizacji
podciśnieniowej. Trasowanie sieci projektowanej kanalizacji podciśnieniowej. Obliczenia hydrauliczne
kanalizacji podciśnieniowej. Dobór węzłów opróżniających i armatury sterującej. Wykonanie profilu
podłużnego zbiorczego rurociągu podciśnieniowego. Wykonanie planu sytuacyjno - wysokościoweg
kanalizacji podciśnieniowej.

14)

15)

Wymagania formalne (przedmioty
16)
wprowadzające) :
Założenia wstępne :
17)

01- Zna zasady projektowania kanalizacji ciśnieniowej
02 - Potrafi wykonać trasowanie sieci i obliczyć ilość
ścieków bytowych i przemysłowych dla
projektowanej kanalizacji ciśnieniowej
03 - Potrafi wykonać niezbędne obliczenia
hydrauliczne i dobrać średnice rurociągów,
przydomowe pompownie ścieków, armaturę
sterującą dla projektowanej sieci kanalizacji
ciśnieniowej
04 - Potrafi wykonać profil podłuży zbiorczego
rurociągu ciśnieniowego i plan sytuacyjno –
wysokościowy projektowanej kanalizacji
ciśnieniowej

Efekty kształcenia :
18)

05 - Zna zasady projektowania kanalizacji
podciśnieniowej
06 - Potrafi wykonać trasowanie sieci i obliczyć
ilość ścieków bytowych i przemysłowych dla
projektowanej kanalizacji podciśnieniowej
07 - Potrafi wykonać niezbędne obliczenia
hydrauliczne i dobrać średnice rurociągów,
węzły opróżniające, zbiornik próżniowy, pompy
próżniowe i ściekowe, armaturę sterującą dla
projektowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej
08 - Potrafi wykonać profil podłuży zbiorczego
rurociągu podciśnieniowego i plan sytuacyjno –
wysokościowy projektowanej kanalizacji
podciśnieniowej

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :

Efekt 01, 02, 03, 04 - Ocena projektu kanalizacji ciśnieniowej wykonywanego w trakcie ćwiczeń
projektowych
Efekt 05, 06, 07, 08 - Ocena projektu kanalizacji podciśnieniowej wykonywanego w trakcie ćwiczeń
projektowych

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
20)
kształcenia :
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
21)
końcową :

Złożony projekt kanalizacji ciśnieniowej
Złożony projekt kanalizacji podciśnieniowej
Ocena projektu kanalizacji ciśnieniowej wykonywanego w trakcie ćwiczeń projektowych – 50%
Ocena projektu kanalizacji podciśnieniowej wykonywanego w trakcie ćwiczeń projektowych – 50%

Miejsce realizacji zajęć :

Sala dydaktyczna

19)

22)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1. Kalenik M.: Niekonwencjonalne systemy kanalizacji. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2011.
2. PN-EN 1671: Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. PKN. Warszawa 2001.
3. PN-EN 1091: Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. PKN. Warszawa 2002.
23)

24)

UWAGI :

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efekt ów
18)
2
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS :
25)

80 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich :

1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03

04
05
06
07

08

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna zasady projektowania kanalizacji ciśnieniowej

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W08, K_U08

Potrafi wykonać trasowanie sieci i obliczyć ilość ścieków bytowych i przemysłowych dla
projektowanej kanalizacji ciśnieniowej
Potrafi wykonać niezbędne obliczenia hydrauliczne i dobrać średnice rurociągów,
Przydomowe pompownie ścieków, armaturę sterującą dla projektowanej sieci kanalizacji
ciśnieniowej
Potrafi wykonać profil podłuży zbiorczego rurociągu ciśnieniowego i plan sytuacyjno –
wysokościowy projektowanej kanalizacji ciśnieniowej
Zna zasady projektowania kanalizacji podciśnieniowej

K_W08, K_U08, K_K08

Potrafi wykonać trasowanie sieci i obliczyć ilość ścieków bytowych i przemysłowych dla
projektowanej kanalizacji podciśnieniowej
Potrafi wykonać niezbędne obliczenia hydrauliczne i dobrać średnice rurociągów, węzły
opróżniające, zbiornik próżniowy, pompy próżniowe i ściekowe, armaturę sterującą dla
projektowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej
Potrafi wykonać profil podłuży zbiorczego rurociągu podciśnieniowego i plan sytuacyjno –
wysokościowy projektowanej kanalizacji podciśnieniowej

K_W08, K_U08, K_K08

K_W08, K_U08, K_K08

K_W08, K_U08, K_K08
K_W08, K_U08

K_W08, K_U08, K_K08

K_W08, K_U08, K_K08

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS :
2)

Ćwiczenia projektowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Dokończenie projektu wykonywanego w trakcie ćwiczeń projektowych
Razem:

16h
5h
2 x 30h - 60h
81h
3 ECTS

