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PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI
Mechanika płynów

TREŚCI KSZTAŁCENIA WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ
Wykład:
Semestr V
Zadania wodociągu i jego elementy składowe, schematy systemów wodociągowych. Metody
obliczania i prognozowania zapotrzebowania na wodę, wskaźniki jednostkowego zużycia wody,
charakterystyka nierównomierności rozbiorów wody, przeciwpożarowe zapotrzebowanie na
wodę. Źródła pokrycia zapotrzebowania na wodę, wody podziemne, wody powierzchniowe,
ustalenie zasobów wód. Projektowanie ujęć wody – niezbędne studia do projektowania ujęć,
obliczenia i konstrukcje różnych rodzajów ujęć wody, strefy ochronne ujęć wody.
Magazynowanie wody, zbiorniki wodociągowe: zasady lokalizacji, funkcje, projektowanie i
eksploatacja .
Przesyłanie wody, pojęcia podstawowe przepływu wody, opory przepływu, współpraca
pompowni, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych. Projektowanie i eksploatacja
pompowni i hydroforni.
Rodzaje sieci wodociągowych i hydrauliczne ich obliczanie. Zasady budowy sieci
wodociągowych, uzbrojenie sieci, materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej,
lokalizacja prze-wodów i uzbrojenia w sieci wodociągowej w przekroju ulicy. Podstawowe
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czynności eksploatacyjne sieci wodociągowej.
Wykonawstwo przewodów. Próby montażowe. Warunki BHP w wykonawstwie wodociągów.
Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej sieci wodociągowej.
Metody bezwykopowe renowacji sieci wodociągowej.
Sterowanie systemem zaopatrzenia w wodę, sporządzanie wytycznych AKPiA, monitoring
systemu zaopatrzenia w wodę, zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w
projektowaniu i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę.
Semestr VI
Definicja systemu zaopatrzenia w wodę. Współpraca hydrauliczna elementów systemu.
Obliczanie hydrauliczne systemów zaopatrzenia w wodę. Elementy systemu . Charakterystyki
rurociągów połączonych szeregowo i równolegle. Obliczanie układu rurociągów z
przewiązkami. Hydrogeologia dla ujęć i odwodnień. Źródła zasilania: z wód powierzchniowych i
podziemnych. Sprowadzone charakterystyki źródeł zasilania. Studium zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków w planach zagospodarowania przestrzennego. Optymalizacja rozrządu
wody. Charakterystyki przepływu pompowni, hydroforni i SUW-u. Analityczne oraz wykreślne
obliczanie układów zasilających; współdziałanie zbiorników i pompowni. Współpraca
hydrauliczna grawitacyjnych i pompowych układów ujęć wód podziemnych. Kompleksowe
obliczanie hydrauliczne systemów zaopatrzenia w wodę metodami analityczno-wykreślnymi.
Kompleksowe obliczanie hydrauliczne systemu jedno i wielo strefowego o kilku źródłach
zasilania. Programy komputerowe do kompleksowego obliczania systemów zaopatrzenia w
wodę.
Ćwiczenia:
Praktyczne wykorzystanie materiału przedstawionego na wykładach.
Projekt I – Rysunek wybranego połączenia rurociągu i dobór średnicy rurociągu na zadaną
wartość ciśnienia.
Projekt II - Obliczenie i rysunek zestawieniowy wału maszynowego.
1. Wyznaczenie obciążeń.
2. Kształtowanie wytrzymałościowe wału i dobór łożysk.
3. Rysunek wału ułożyskowanego z elementami napędowymi.
4. Rysunek wykonawczy wału.

Projekty:
Semestr V
1. Ustalenie zapotrzebowania na wodę oraz potrzeby ujęcia i stacji uzdatniania.
2. Projekt ujęcia wody podziemnej.
3. Projekt ujęcia wody powierzchniowej wraz z pompownią Io.
4. Projekt sieci wodociągowej.
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Semestr VI
1. Projekt zbiornika wodociągowego.
2. Graficzne obliczanie układów zasilającego.
3. Obliczanie wielostrefowych systemów zaopatrzenia w wodę.

Dyżury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki
EFEKTY KSZTAŁCENIA - UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCENIA
Umiejętność projektowania, znajomość wykonawstwa i eksploatacji wodociągów.

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)
1. Obecność na ćwiczeniach projektowych .
2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu będą pozytywne oceny z projektów oraz kolokwium zaliczającego wykłady – sem. V i VI.
3. Pozytywne zdanie egzaminu – sem. VI.

Ocena końcowa będzie liczona jako średnia ważona z zaliczenia wszystkich form zajęć według następującego
algorytmu:
Semestr V:
ćwiczenia projektowe – 30%,
ćwiczenia audytoryjne – 30%,
zaliczenie wykładu – 40%.
Semestr VI:
ocena zaliczenia – 30%,
ocena egzaminu – 70%.
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