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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Kod modułu: C.24.4 

Nazwa przedmiotu:  

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

3/5 

Status przedmiotu /modułu: 

WYBIERALNY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
15 - - 30 - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr inż. Andrzej Wróblewski 

Prowadzący zajęcia 

 
dr inż. Andrzej Wróblewski 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem zajęć jest zrozumienie podstaw funkcjonowania projektowania sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach miejskich i obszarach o 

rozproszonej zabudowie, a także poznanie podstawowych warunków 

technicznych, jakim te sieci powinny odpowiadać. 

Wymagania wstępne Podstawowe zagadnienia z hydrauliki i hydrologii 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 
Student zna podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją sieci 

oraz urządzeń związanych z systemami wodociągowymi i sieciami kanalizacyjnymi.  
K_W15 

02 
Zna zagadnienia dotyczące aspektów technicznych, hydraulicznych jak i również 

prawnych i użytkowych. 
K_W07 

03 

Potrafi wykonać podstawowe obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej dla 

miejscowości o średniej wielkości. 

K_W12 

K_U03 

K_U08 

04 Potrafi zaprojektować wybrane elementy systemu kanalizacyjnego K_U03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Układ i system wodociągowy. Historia standardu sanitarnego wyposażenia mieszkań. Zużycie wody, pomiary 

wodomierzowe, podłączenia wodociągowe. Sieć wodociągowa i jej uzbrojenie, materiały, armatura 

wykonawstwo. Zbiorniki wodociągowe. Pompownie wodociągowe. Linie ciśnień i stref ciśnień.. Sterowanie 

systemem wodociągowym. 

Zadania kanalizacji i jej elementy składowe. Kanalizacja dualna. Klasyfikacja sieci kanalizacyjnych, systemy 

ogólnospławne, rozdzielcze i półrozdzielcze. Prędkości przepływów, spadki, przekroje poprzeczne i 

zagłębienia kanałów. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. Wpusty uliczne i przykanaliki. Obciążenie kanałów przez 

ośrodek gruntowy, awaryjność, zagadnienia eksploatacyjne. Pompownie ścieków. Kanalizacja ciśnieniowa i 

podciśnieniowa. 
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Projekt 

Obliczanie zapotrzebowania dla miasta: metody ustalania norm zapotrzebowania wody, zapotrzebowanie wody 

na różne cele, straty wody, wahania rozbioru wody, współczynnik nierównomierności zużycia wody, obliczanie 

średniego i maksymalnego zapotrzebowania dobowego oraz maksymalnego godzinowego. Obliczanie sieci 

wodociągowej przy współpracy z pompami i zbiornikami wyrównawczymi, wydatki odcinkowe, węzłowe oraz 

przepływy obliczeniowe. Dobór średnic metodą Crossa. Wykresy linii ciśnień w sytuacjach ekstremalnych. 

Projektowanie wybranych elementów systemu kanalizacyjnego (sieć kolektorów, komora spadowa, przelew 

burzowy, syfon kanalizacyjny): ilość wód deszczowych, powierzchnia zlewni kanałów, zasady projektowania 

sieci kanalizacyjnej, obliczenia hydrauliczne kanałów, parametry komory spadowej, długość krawędzi 

przelewowej, średnica syfonu kanalizacyjnego. 

 

Literatura podstawowa 

Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe, projektowanie, wykonanie, 

eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywiecki Sp. z o.o. Warszawa 2005. 

Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje kanalizacyjne, projektowanie, wykonanie, 

eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywiecki Sp. z o.o. Warszawa 2004 

Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warszawa: Arkady 2002. 

Mielcarzewicz E.: Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Warszawa: Arkady 

2000. 

Literatura uzupełniająca 

 

- Suligowski Z.: Zaopatrzenie w wodę, Olsztyn 1999 

- Suligowski Z.: Kanalizacja, Olsztyn 2000 

- Suligowski Z.: Infrastruktura kanalizacyjna w gospodarce komunalnej. 

Politechnika Gdańska. Monografie, Gdańsk 2006 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną 

ćwiczenia projektowe i dyskusja o zasadach projektowania, konsultacje 

indywidualne z wykładowcą. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 

Ocena i zaliczenie projektu 01,02,03,04 

Kolokwium zaliczeniowe 01,02 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Wykład: kolokwium 

Projekt: wykonanie opisu technicznego z elementami obliczeń wybranych 

elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 15 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 40 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 110 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

2,9 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1,8 
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