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Hydrotechniczne budowle betonowe
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.0929.20

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, Michał Śpitalniak

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 rodzaju i klasyfikacji hydrotechnicznych budowli betownowych (jazy, zapory,
zbiorniki, budowle melioracyjne, elektrownie, ujęcia itp.).

C2 Zapoznanie studentów z zasadami i wytycznymi projektowania budowli hydrotechnicznych.

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i metody stosowanych w wykonawstwie
hydrotechnicznych budowli betonowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe betonowe budowle wodne. IW_P6S_WG09
Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

W2
zasady projektowania budowli wodnych w aspekcie
filtracji, rozmyć, stateczności, rozpraszania energii
wody oraz właściwego przepuszczania i piętrzenia
przez urządzenia zrzutowe.

IW_P6S_WG15
Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wymienić, sklasyfikować i scharakteryzować
podstawowe budowle wodne. IW_P6S_UW09

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

U2 obliczyć filtrację i sprawdzić stateczność budowli
wodnych. IW_P6S_UW09

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 opisać wyniki prac własnych oraz formułować wnioski
z zakresu hydrotechnicznych budowli. IW_P6S_KK01

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
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

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10
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Udział w egzaminie 5

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

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

1.

 

1-3. Projekt jazu: krzywa przepływu i światło jazu.

4-7. Obliczenia hydrauliczne: płyta, niecka wypadowa, filtracja.

8-12. Dobór umocnień poszuru i ponuru, filarów i przyczółków, stateczność
wybranych elementów jazu.

13-15. Opis, rysunki, zaliczenie projektu.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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2.

1.    Przeznaczenie i rodzaje budowli wodnych. Klasyfikacja budowli wodnych.
Budowle wodne a środowisko. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
obiekty budownictwa wodnego.

2.    Budowle piętrzące i upustowe.

3.    Jazy stałe przepuszczalne i nieprzepuszczalne.

4.    Jazy ruchome z różnymi typami zamknięć.

5.    Małe budowle wodne i inżynierskie na ciekach i rowach melioracyjnych.

6.    Filtracja w obrębie budowli piętrzących.

7.    Urządzenia do rozpraszania energii.

8.    Rozmycia dna i brzegów koryta w obrębie budowli wodnych, ubezpieczenia
górnych i dolnych stanowisk.

9.    Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym.

10.  Ujęcia wód powierzchniowych oraz ich ochrona przed lodem i rumowiskiem.

11.  Elektrownie wodne.

12.  Przepławki dla ryb.

13.  Zapory betonowe, zbiorniki i ochrona od powodzi.

14.  Zjawiska lodowe w rzekach i zbiornikach oraz modelowanie budowli
hydrotechnicznych na modelach fizycznych.

15.  Nowoczesne technologie i materiały stosowane w wykonawstwie i
eksploatacji hydrotechnicznych budowli betonowych.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Udział w badaniach, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia, Zajęcia
w terenie - obserwacja pracy budowli wodnych i zaznajomienie się z elementami budowli.

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

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

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

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

Wymagania wstępne
hydrologia, mechanika płynów, gruntów i budowli, wytrzymałość materiałów, komputerowe wspomaganie projektowania.
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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_UW09 Absolwent potrafi dobrać i rozwiązać schemat statyczny dla projektowanej konstrukcji oraz stosować
podstawowe zasady projektowania budowli; scharakteryzować budowle wodne i ich funkcje

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_WG15
Absolwent zna i rozumie rodzaje konstrukcji piętrzących wodę, rozumie zasady ich działania,
projektowania, wykonawstwa i możliwości ich hydroenergetycznego wykorzystania przy zapewnieniu
ciągłości ekologicznej cieku


