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Pompownie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGWGWS.I30C.1748.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Robert Kasperek

Pozostali prowadzący Robert Kasperek, Maciej Gruszczyński

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu pomp stosowanych w inżynierii i gospodarce wodnej oraz sposobami regulacji ich
wydajności.

C2 Zapoznanie studentów ze zjawiskiem kawitacji oraz współpracą pomp, pompowni, zbiorników i rurociągów.

C3 Student poznaje metody obliczania dopływu wody do pompowni oraz szacowania kosztów budowy i eksploatacji
zespołów pompowych i pompowni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rodzaje pomp oraz zasady ich doboru i rozwiązania
układów pompowych w inżynierii i gospodarce wodnej.

IW_P6S_WG09,
IW_P6S_WG10

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

W2 zasady projektowania, obliczania kosztów budowy
i eksploatacji pompowni.

IW_P6S_WG10,
IW_P6S_WG11

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić dopływ wody ze zlewni do pompowni. IW_P6S_UW06

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

U2 dobrać pompę oraz określić parametry współpracy
pompy z rurociągiem i zbiornikiem. IW_P6S_UW07

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

U3 zaprojektować budynek pompowni wraz z zespołem
pompowym i niezbędnymi urządzeniami. IW_P6S_UW04

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizy i oceny wpływu pompowni i odwadniania
terenów na bezpieczeństwo i jakość życia ludzi oraz
środowiska.

IW_P6S_KK01
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30
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Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Udział w egzaminie 5

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 25

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.     Zastosowanie pomp w inżynierii i gospodarce wodnej.

2.     Zasadnicze wielkości charakteryzujące działanie pomp, kawitacja, uderzenia
hydrauliczne.

3.     Pompy wyporowe: zasady działania, podział, konstrukcja.

4.     Pompy wirowe: zasady działania, podział, konstrukcja.

5.     Charakterystyki, regulacja, napędy i badania pomp wirowych, wyporowych i
śmigłowych.

6.     Hydrauliczna współpraca pomp i pompowni, punkt pracy pompy.

7.     Współpraca pomp z przewodami i zbiornikami.

8.     Polderyzacja, elementy i urządzenia do odwadniania obszarów i budowli
hydrotechnicznych.

9.     Wydajność pompowni, metody, wzory do wyznaczania dopływu wody ze
zlewni.

10.  Hydrologiczne podstawy określania spływu wód powierzchniowych do
pompowni.

11.  Zasady konstrukcji pompowni: układ pomp, rurociągów, połączenia.

12.  Projektowanie pompowni: układy ssawne i tłoczne, budynki, oprzyrządowanie.

13.  Rachunek ekonomiczny budowy i użytkowania pompowni.

14.  Obsługa i eksploatacja pompowni: sterowanie, pomiary i automatyzacja.

15.  Współczesne rozwiązania pompowni i układów pompowych dla zaopatrzenia
w wodę, do nawodnień i odwodnień, oraz do hydrotransportu substancji płynnych i
półpłynnych, w tym ścieków i mieszanin woda-grunt (urobek, odpady).

Wykład

2.

Projekt pompowni odwadniającej tereny depresyjne.

Analiza map topograficznych odwadnianego obszaru, wyznaczenie zlewni,
urządzenia melioracji szczegółowych, analiza kierunków spływu wód ze zlewni,
lokalizacja pompowni; obwałowanie i odbiornik wód zrzutowych z odwadnianej
zlewni (obszaru); hydrauliczne obliczenia koryta wielodzielnego i krzywa KNP,
obliczenia prędkości i czasu spływu tk: tabela z obliczeniami spadków terenu,
prędkości spływu (min/100mb) drogi spływu, czasy spływu dla poszczególnych
części odwadnianego obszaru (charakter zlewni), metoda izochron - obliczenia
ilości i odstępu izochron oraz wykreślenie izochron na mapach, obliczenia
zbiornika wyrównawczego i retencji korytowej (rowów) VR, obliczenia średniego
współczynnika odpływu z opadów deszczowych a, obliczenia natężenia deszczu ze
wzoru Lambora, obliczenie dopływu wody do pompowni: tabelaryczne i graficzne
krzywe sumowe wezbrań dla przyjętych czasów trwania deszczu, retencja VR oraz
maksymalny dopływ do pompowni QDmax, obliczenie geometrycznej wysokości
podnoszenia Hg, obliczenia charakterystyki przewodu tłocznego (wg zaleceń
podanych na ćwiczeniach i wykładach, dla przyjętego QDmax i średnicy D) i
sporządzenie wykresu-charakterystyki przewodu tłocznego (całkowitej wysokości
podnoszenia Hc) Hc=Hg+Σhtł – Hc(Q), dobór pompy: opis typu pompy, schemat
pompy, sporządzenie wspólnego wykresu charakterystyki pompy (lub zespołu
pomp połączonych równolegle) i charakterystyki przewodu tłocznego,
wyznaczenie punktu pracy pompy i rurociągu tłocznego (Q i H), oprzyrządowanie
rurociągu tłocznego: typ, średnica, inne wymiary i parametry, schemat instalacji
pompowej i budynku pompowni, rysunki pompowni.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Udział w badaniach, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie ustne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w dyskusji 60%

Wymagania wstępne
mechanika płynów i budowli, hydrologia, hydrotechniczne budowle betonowe, melioracje, komputerowe wspomaganie
projektowania

Literatura
Obowiązkowa

Czasopisma branżowe: Biuletyny TRMEW, Energetyka Wodna, Czysta Energia, Gospodarka Wodna, Pompy-Pompownie1.
oraz katalogi producentów.
Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P., 1983. Kanalizacja. Sieci i pompownie. Arkady.2.
Kwietniewski M. i inni., 2009. Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę.3.
Nesbitt B., 2006. Handbook of pumps and pumping.4.
Strączyński M. i inni., 2012. Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji.5.

Dodatkowa

Jankowski K. 1968. POMPOWNIE I URZĄDZENIA HYDROFOROWE. Arkady, Warszawa.1.
Kollis W. i inni. Przewodnik budownictwa wodno-melioracyjnego. Tom 1 i 2. PWRiL, Warszawa.2.
Pląskowski Z., Roman M. Konstrukcje budowlane pompowni ścieków. Arkady, Warszawa 1968.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania wpływu działalności inżynierskiej na bezpieczeństwo i jakość życia
społeczeństwa i rozumie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego rozpoznania warunków,
zastosowania najnowszych metod ich rozwiązywania oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników;
rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności

IW_P6S_UW04
Absolwent potrafi wyznaczyć podstawowe właściwości fizyczne ciał stałych i cieczy oraz parametry ruchu i
eksperymentalnie wyznaczyć parametry hydrauliczne typowych budowli i obiektów; potrafi zaprojektować
rurociąg i koryto o dowolnym przekroju wraz z przelewem

IW_P6S_UW06
Absolwent potrafi identyfikować i analizować zjawisk wpływające na bilans wodny i wykonać podstawowe
pomiary i obliczenia z zakresu meteorologii i hydrologii, a także ocenić zagrożenie i ryzyko powodziowe
oraz możliwość wystąpienia innych zagrożeń hydrometeorologicznych

IW_P6S_UW07 Absolwent potrafi samodzielnie, zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować prosty obiekt, urządzenie,
system urządzeń wodnych lub ich element, używając właściwych metod, technik i narzędzi

IW_P6S_WG09
Absolwent zna i rozumie podstawy statyki układów prętowych i wytrzymałości materiałów, zagadnienia z
zakresu budownictwa ogólnego i wodnego; przeznaczenie i rodzaje budowli wodnych; podstawowe
techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa
hydrotechnicznego

IW_P6S_WG10
Absolwent zna i rozumie zasady działania, konstrukcji i projektowania systemów wodociągowych i
kanalizacyjnych; technologie oczyszczania ścieków; zasady doboru pomp i typowe rozwiązania układów
pompowych dla różnych potrzeb w gospodarce wodnej

IW_P6S_WG11
Absolwent zna i rozumie proces inwestycyjny, podstawy organizacji budowy, technologię robót
budowlanych i kosztorysowanie; zna metody pozyskiwania danych do analiz ryzyka ekologicznego w
gospodarce wodnej, jego klasyfikację i metody kształtowania


