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Technologia robót budowlanych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

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
WIKSiGIBUS.I20B.2521.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Grzegorz Antoniszyn

Pozostali prowadzący Grzegorz Antoniszyn

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Metody przygotowania i prowadzenia procesów budowlanych. Dobór maszyn i urządzeń potrzebnych
do prawidłowego prowadzenia zaplanowanych prac.

C2 Dobór właściwej organizacji pracy niezbędnej do prawidłowego I bezpiecznego realizowania zaplanowanych prac.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student w czasie kursu nabywa wiedzę teoretyczną
oraz umiejętności projektowania w zakresie
technologii robót ziemnych, robót montażowych,
betonowych oraz wybranych robót wykończeniowych.
/ Egzamin pisemny /

BU_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Nabywa umiejętności projektowania robót związanych
z wykonywaniem wykopów i nasypów oraz
zabezpieczenia skarp wykopów tymczasowych. /
Ocena wykonanego ćwiczenia /

BU_P6S_UW10 Wykonanie ćwiczeń

U2
Potrafi dokonać wyboru maszyn i sprzętu, niezbędnych
do realizacji wybranych procesów technologicznych. /
Ocena wykonanego ćwiczenia /

BU_P6S_UW10 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ukończenie kursu umożliwia prowadzenie
i projektowanie prac w zakresie technologii
i organizacji robót budowlanych. / Aktywne
uczestnictwo w zajęciach, wykonane ćwiczenia. /

BU_P6S_KO03
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie projektu 10

Gromadzenie i studiowanie literatury 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Podstawowe pojęcia związane z realizacją robót budowlanych. Elementy działań
przy realizacji obiektów budowlanych.

2. Baza normatywna. Przepisy prawa dotyczące wykonawstwa robót budowlanych.

3. Projekt wykonawczy (techniczny) jako część dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej. Roboty budowlane a środowisko przyrodnicze.

4. Maszyny budowlane – klasyfikacje, koszty pracy, ograniczenia technologiczne i
ekologiczne pracy maszyn.

5. Roboty ziemne – roboty przygotowawcze, zasady wykonywania wykopów i
nasypów, sposoby zabezpieczenia skarp wykopów tymczasowych, obliczanie
kubatury wykopów i nasypów.

6. Technologia robót ziemnych z zastosowaniem koparek jedno- i
wielonaczyniowych, spycharek, zgarniarek, równiarek.

7. Zagęszczanie gruntu metodą wałowania, ubijania, wibrowania.

8. BHP w robotach ziemnych.

9. Transport budowlany – technologia transportu poziomego, pionowego, poziomo
– pionowego, pochyłego, urządzenia i maszyny przeładunkowe, BHP w transporcie
budowlanym.

10. Roboty betonowe – maszyny i urządzenia do przygotowana kruszyw,
produkcji, transportu

i zagęszczania masy betonowej..

11. Deskowania i rusztowania konstrukcji betonowych. Technologia wykonywania
budowli w deskowaniach jednorazowych, przestawnych i przesuwnych. BHP w
robotach betonowych.

12-13. Roboty montażowe – wpływ zasad montażu na projektowanie techniczne.
Rodzaje i metody montażu. Określenie niezbędnych parametrów maszyn
montażowych. Montaż elementów prefabrykowanych. Technologia montażu
podstawowych rodzajów elementów prefabrykowanych. BHP w robotach
montażowych. Zawiesia budowlane, zagadnienia stateczności w fazie montażu.

14. Wydajność maszyn budowlanych i ich zespołów. Kompleksowa mechanizacja
robót.

15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykład

2.

1. Wykonanie projektu realizacji robót ziemnych dla zadanego obiektu: określenie
sposobu zabezpieczenia skarp wykopu, dobór maszyn do odspojenia i transportu
urobku, ustalenie składu jakościowego i ilościowego, ustalenie czasu realizacji
robót. (ćwicz. 1 – 5).

2. Wykonanie projektu robót betonowych dla zadanego obiektu: zaprojektowanie
fragmentu deskowania, dobór maszyn do produkcji, transportu i zagęszczania
masy betonowej, ustalenie czasu realizacji robót (ćwicz. 6-8).

3. Wykonanie projektu robót montażowych dla zadanego obiektu: przyjęcie
metody montażu, dobór maszyn 
i urządzeń montażowych, określenie składu zespołu roboczego, projekt zawiesia
budowlanego (ćwicz. 9-14).

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Wykonanie ćwiczeń 50%

Literatura
Obowiązkowa

Jaworski K. M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 2009.1.
Kubica J. – Technologia robót budowlanych, Wydawnictwo Pol. Krakowskiej, Kraków 20132.
Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K.: Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, WKiŁ,3.
Warszawa 2012
Martinek W., Książek M., Jackiewicz-Rek W.: Technologia robót budowlanych - Ćwiczenia projektowe, Oficyna Wydawnicza4.
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P.: Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki5.
Warszawskiej, Warszawa 2010
Jaworski K. M.: Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.6.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego;

BU_P6S_UW10 Absolwent potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji robót,
zidentyfikować zagrożenia wpływające na czas i koszt realizacji obiektu oraz bezpieczeństwo pracy;

BU_P6S_WK17 Absolwent zna i rozumie pozatechniczne, w tym administracyjno-prawne, uwarunkowania działalności
inżynierskiej w budownictwie;


