
C.21 - 1 

 

W
y

p
eł

n
ia

 Z
es

p
ó

ł 
K

ie
ru

n
k

u
 

Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  

MECHANIKA PŁYNÓW I PODSTAWY HYDRAULIKI 

Kod modułu: C.21 

Nazwa przedmiotu:  

MECHANIKA PŁYNÓW I PODSTAWY HYDRAULIKI 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

2/3 

Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
30 15 15 - - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr inż. Krzysztof Czerwionka 

Prowadzący zajęcia 

 
dr inż. Krzysztof Czerwionka, 

mgr inż. Dominika Iskra-Świercz 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem zajęć jest poznanie ogólnych zasad obowiązujących w mechanice 

płynów oraz pozyskanie umiejętności wykorzystania zagadnień ruchu płynów 

w praktyce inżynierskiej 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z fizyki i matematyki 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 
Zna podstawy statyki ośrodka ciągłego K_W03 

K_W12 

02 
Zna równania opisujące ruch płynu K_W03 

K_W12 

03 
Zna model ruchu płynu newtonowskiego oraz inżynierskie metody wyznaczania ruchu 

laminarnego i turbulentnego cieczy rzeczywistej w rurociągach 

K_W03 

K_W12 

04 
Zna podstawowe modele ruchu płynu oraz inżynierskie metody wyznaczania 

charakteru ruchu w przewodach bezciśnieniowych 

K_W03 

K_W12 

05 Zna model ruchu płynu w ośrodku porowatym K_W12 

06 
Potrafi rozwiązać proste zagadnienia inżynierskie związane z podstawowymi 

fizycznymi właściwościami płynów 
K_U08 

07 Potrafi rozwiązać proste zagadnienia inżynierskie z zakresu statyki cieczy K_U08 

08 
Potrafi rozwiązać hydrauliczne zagadnienia ruchu cieczy idealnej lub rzeczywistej w 

rurociągach pod ciśnieniem posługując się podstawowym równaniem Bernoulliego 
K_U08 

09 
Weryfikuje wnioski z badań laboratoryjnych w oparciu o informacje z literatury, baz 

danych i innych źródeł  
K_U01 

10 
Planuje i przeprowadza proste badania laboratoryjne służące wyznaczeniu charakteru 

oraz parametrów ruchu płynu 

K_U08 

K_U10 

11 Umie korzystać z literatury dla przygotowania realizacji procesu badawczego K_K01 

12 
Potrafi pracować w grupie nad realizacją zadań doświadczalnych wspólnie 

przygotowując sprawozdania 
K_K02 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

 

Pojęcie ciągłości i płynności, fizyczne właściwości płynów. Prawo Pascala. Przyrządy cieczowe do pomiaru 

ciśnienia. Parcie cieczy. Doświadczenie Reynoldsa. Ruch laminarny. Przepływ turbulentny. Hydrauliczne 

obliczanie przewodów pod ciśnieniem. Równanie Bernoulliego dla płynów doskonałych i rzeczywistych. Straty 

liniowe i miejscowe. Obliczanie sieci przewodów. Przepływ nieustalony w przewodach pod ciśnieniem. Ruch 

cieczy w przewodach bezciśnieniowych. Rodzaje ruchu cieczy w korytach otwartych. Wypływ cieczy przez 

otwory i przelewy. Przepływ w ośrodkach porowatych (współczynnik filtracji, dopływ wody do rowów i 

drenów, studnie). Ruch cząstek zawieszonych w płynie (ogólne równanie ruchu cząstki, swobodne i zakłócone 

opadanie cząstek, prawo Stokesa).  

 

Ćwiczenia 

 

Obliczenia związane z podstawowymi fizycznymi właściwościami płynów. Zastosowanie Prawa Pascala. 

Wyznaczanie ciśnienia za pomocą przyrządów cieczowych. Obliczenia parcia i wyporu. Hydrauliczne 

obliczanie przewodów pod ciśnieniem. 

 

Laboratorium 

 

Wyznaczanie współczynnika filtracji. Wypływ cieczy przez otwory. Doświadczenie Reynoldsa. Zapoznanie się 

z budową i eksploatacją układów do pomiaru przepływu cieczy – model korytowy, wyznaczanie strat ciśnienia 

w przewodach ciśnieniowych. 

 

 

Literatura podstawowa 

Mitosek M: Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska. Oficyna 

Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 

Gryboś P.: Mechanika płynów. Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996 

Gryboś P.: Zbiór zadań z mechaniki płynów. Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1976 

Literatura uzupełniająca 

 

Puzyrewski R., Sawicki J.: Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki, PWN, 

Warszawa 1999 

Bukowski J., Kijkowski P.: Kurs mechaniki płynów. PWN, Warszawa 1980 

Prosnak W., „ Mechanika płynów” t. I, II, PWN, Warszawa 1970 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z wykorzystaniem foliogramów 

Ćwiczenia: Samodzielne (indywidualnie oraz w grupie studenckiej) rozwiązuje 

ćwiczenia rachunkowe dotyczące prostych zagadnień inżynierskich z zakresu 

hydrauliki 

Laboratorium: Samodzielna (indywidualnie oraz w grupie studenckiej) realizacja 

zadania badawczego związanego z wyznaczeniem charakteru oraz parametrów 

ruchu płynu 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Pisemny egzamin z treści wykładów 01,02,03,04,05 

Dwa kolokwia z zakresu materiału realizowanego w trakcie ćwiczeń  06,07,08 

Sprawdziany wstępne przed ćwiczeniami laboratoryjnymi; złożenie i obrona 

sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 

09,10,11,12 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład: egzamin pisemny z treści przekazywanych w trakcie wykładów 

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie 2 kolokwiów. 

Laboratorium: zaliczenie sprawdzianu wstępnego, obecność na zajęciach, 

realizacja programu zajęć, złożenie i obrona sprawozdania z ćwiczeń lab. 

 

Ocena końcowa: średnia ważona z oceny z egzaminu (60%) oraz ze średniej 

arytmetycznej z ocen z kolokwium (20%) i laboratorium (20%) 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 30 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 30 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 130 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 5 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

2,3 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

2,5 

 


