
Data wydruku: 22.05.2023 17:23 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Hydraulika stosowana, PG_00038715

Kierunek studiów Inżynieria środowiska

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Hydrotechniki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Omówienie specjalistycznych kategorii procesów przepływowych, które mają duże znaczenie przy 
projektowaniu reaktorów stosowanych do oczyszczania wody i ścieków:

 

1) wykonywanie i wykorzystywanie krzywej gęstości rozkładu czasu zatrzymania w reaktorze przepływowym 
do określania jego charakterystyki i sprawności;

2)opis przepływu cieczy, indukowanego ruchem pęcherzyków powietrza;

3) hydrauliczna charakterystyka zblokowanych urządzeń do oczyszczania ścieków.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U06] potrafi wykorzystać 
poznane metody i modele 
matematyczne, w razie potrzeby 
odpowiednio je modyfikując, do: 
analizy i projektowania 
elementów, układów i systemów 
wodociągowych lub przepływów 
wody, migracji zanieczyszczeń lub 
oczyszczania wody i ścieków oraz 
przeróbki osadów ściekowych

Student ma wiedzę z zakresu 
hydrauliki stosowanej i potrafi ją 
wykorzystać do rozwiązywania 
problemow technicznych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W06] ma pogłębioną, 
uporządkowaną, podbudowaną 
teoretycznie wiedzę związaną z 
hydrauliką stosowaną w tym w 
zakresie budowy, funkcjonowania, 
eksploatacji sieci i instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ogrzewczych, wentylacyjnych lub 
obiektów stacji uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków

Student potrafi wyjaśnić 
podstawowe procesy 
jednostkowe, dotyczące 
zagadnień przepływowych 
inżynierii środowiska.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U09] potrafi wybrać narzędzia 
(analityczne bądź numeryczne) do 
rozwiązywania problemów 
inżynierskich

Student potrafi opisać wybrane 
modele matematyczne działania  
reaktorów przepływowych, a w 
szczególności - podstawowe 
metody wyznaczania czasu 
zatrzymania płynu w reaktorze.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W09] ma pogłębioną, 
uporządkowaną, podbudowaną 
teoretycznie wiedzę związaną z: 
hydrologią, melioracjami, 
odwodnieniami, gospodarką 
wodną, ochroną 
przeciwpowodziową lub zasobami 
i ujęciami wody lub gospodarką 
wodno-ściekową

Student zna metody obliczeniowe 
oraz rozumie wpływ wyboru 
modeli i ich parametrów na wyniki 
obliczeń technicznych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W01] ma poszerzoną i 
pogłębioną wiedzę w zakresie 
niektórych działów matematyki, 
obejmujących elementy statystyki 
oraz metody optymalizacji, w tym 
metody matematyczne, 
numerycznych niezbędne do: 1) 
modelowania i analizy działania 
systemów wodociągowych, a 
także zjawisk fizycznych w nich 
występujących; 2) opisu i analizy 
działania systemów ochrony 
przeciwpowodziowej; 3) analizy 
funkcjonalności, optymalizacji i 
niezawodności sanitarnych 
systemów inżynierskich; 4) opisu 
zjawisk związanych z przepływem 
wody w środowisku, w rurach i 
kanałach otwartych, filtracją, 
migracją zanieczyszczeń

Student potrafi posługiwać się 
narzędziami matematyki, 
niezbędnymi dla inżyniera 
środowiska (obliczenia 
techniczne, opracowanie i 
prezentacja wyników pomiarów).

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Wyznaczanie krzywej gęstości rozkładu czasu zatrzymania dla reaktora przepływowego. Ruch cieczy 
indukowany przez pęcherzyki powietrza (pompy Mamut, piaskowniki napowietrzane). Separatory zawiesiny. 
Regulatory przepływu.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Politechniczny kurs hydrauliki.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
operat techniczny 90.0% 30.0%
egzamin 70.0% 70.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Sawicki J.M.,  Malus D., Zima P., "Hydraulika reaktorów 
recyrkulacyjnych", Wyd. PG, Gdańsk 2008.

Uzupełniająca lista lektur 1. Sawicki J.M., "Mechanika przepływów", Wyd. PG, Gdańsk 2003.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Charakterystyka reaktora za pomocą krzywej gęstości rozkładu czasu zatrzymania. Przekazywanie energii 
przez pęcherzyki gazu do cieczy.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


