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                                                 Tematyka 

Ilość 

godzin 

P/M Zapoznanie z programem nauczania i systemem oceniania, bhp i p.poż. 1/1 

I. Ujęcia wody 10 

M Źródła wody i jej ujęcia 2 

M Rodzaje studni 3 

M Rodzaje ujęć wody 2 

M Strefy ochronne i źródeł wody 1 

M Zbiorniki wodne 1 

M Pompy i pompownie wodociągowe 1 

II. Sieci i urządzenia wodociągowe 17 

M Definicja wodociągu, rodzaje wodociągów, urządzenia, obiekty i ich 

funkcje 

1 

M Systemy i układy sieci wodociągowych 2 

M Narzędzia i sprzęt do wykonywania sieci wodociągowych 1 

M Materiały przewodowe do budowy sieci i uzbrojenie sieci 

wodociągowych 

2 

M Montaż uzbrojenia i urządzeń sieci wodociągowych oraz ich 

zastosowanie 

2 

M Roboty ziemne i przygotowawcze przy budowie i remoncie sieci 

wodociągowych 

2 

M Wykonanie  i odbiór sieci wodociągowych 2 

M Teren budowy sieci wodociągowej 1 

M Próby szczelności sieci wodociągowych 1 

M Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów wodociągowych 1 

M Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowych 1 

M Roboty remontowe, eksploatacyjne i modernizacyjne sieci 

wodociągowych 

1 

III. Podłączenie wodociągowe 4 

 Definicja podłączenia wodociągowego. Rodzaje podłączeń 

wodociągowych i metody wykonania 

4 

IV. Sieci kanalizacyjne 21 

 Wiadomości ogólne o ściekach 1 

 Oczyszczalnie ścieków 3 

 Pompownie ścieków  

 Warunki odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i ziemi 1 

 Definicja kanalizacji, rodzaje kanalizacji, urządzenia, obiekty i ich 

funkcje 

3 

 Narzędzia i sprzęt do wykonywania sieci kanalizacyjnych 1 



 Materiały przewodowe do budowy sieci i uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnych 

2 

 Montaż uzbrojenia i urządzeń sieci kanalizacyjnych oraz ich 

zastosowanie 

1 

 Roboty ziemne i przygotowawcze przy budowie i remoncie sieci 

kanalizacyjnych, warunki wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

2 

 Teren budowy sieci kanalizacyjnej 1 

 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów kanalizacyjnych 1 

 Odbiór sieci kanalizacyjnych, próby szczelności sieci kanalizacyjnych 1 

 Roboty remontowe, eksploatacyjne i modernizacyjne sieci 

kanalizacycjnych 

1 

 Przykanaliki kanalizacyjne – definicja, rodzaje i warunki wykonania 2 

IV. Sieci gazowe 20 

 Magazynowanie gazu. 1 

 Rodzaje gazociągów i ich urządzenia. 2 

 Sieci miejskie, ich układy i uzbrojenie. 1 

 Materiały przewodowe do budowy sieci i uzbrojenia gazociągów i 

przyłącza gazowego 

2 

 Warunki wykonania sieci gazu. 3 

 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów gazowych 1 

 Przyłącze gazu do budynku, definicja i warunki wykonania przyłącza. 3 

 Uzbrojenie przyłącza_gazu. 2 

 Przepisy bhp dotyczące prac montażowych i izolacyjnych sieci gazu. 1 

 Roboty remontowe, eksploatacyjne i modernizacyjne sieci gazowych i 

przyłącza gazowego 

1 

 Odpowietrzanie gazociągów i przyłączy gazowych 1 

 Próby szczelności gazociągów i przyłączy gazowych 1 

 Powtórzenie wiadomości 1 

VI.  Przedmiar, obmiar i kalkulacja kosztów robót sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych 

2 

 Przedmiar i obmiar robót sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych i ciepłowniczych – budowa i remont 

1 

 Kalkulacja kosztów robót związanych z budową i remontem sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych 

(robocizna, materiały, sprzęt) 

1 

 Razem: 76 

 

 

 

 

OKREŚLENIE I KLASYFIKACJA UJĘĆ WODY 

 

Ujęcia wody są to zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania 

wody dla wodociągów z ewentualnie wstępnym oczyszczeniem na 

poszczególnych urządzeniach stanowiących integralną część ujęcia (kraty, sita) 

lecz bez urządzeń do podnoszenia wody. W zależności od miejsca poboru 

(ujmowania) możemy podzielić na :  



1) ujęcia wód powierzchniowych  

1.1 ujęcia wód opadowych 

1.2 ujęcia wód powierzchniowych płynących 

1.2.1 ujęcia wód rzek średnich i dużych 

1.2.2 ujęcia wód potoków i małych rzek 

1.3 ujęcia wód powierzchniowych stojących ze zbiorników naturalnych  

1.4 ujęcia wód powierzchniowych stojących ze zbiorników sztucznych 

 

 
1- przewód ssący, 2 - zasuwa, 3 - krata, 4 - warstwa drenująco-filtracyjna 

(żwir, tłuczeń);  

 

 

2) ujęcia wód podziemnych 



2.1 ujęcia płytkich wód podziemnych za pomocą ciągów drenażowych 

2.2 ujęcia płytkich wód podziemnych za pomocą galerii zbiorczej 

2.3 ujmowanie za pomocą studni kopanych 

2.4 ujmowanie za pomocą studni wierconych 

2.5 ujmowanie za pomocą zespołu studni wierconych 

2.6 ujmowanie za pomocą studni promienistych 

 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6f_kegWYLL0 

3) ujęcia wód ze źródeł naturalnych 

3.1 ujęcia ze źródeł wstępujących 

3.2 ujęcia ze źródeł zstępujących 

3.3 ujęcia ze źródeł skupionych 

3.4 ujęcia ze źródeł warstwowych 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=akRKXBZu_Yk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6f_kegWYLL0
https://www.youtube.com/watch?v=akRKXBZu_Yk


 

 

 

Rzeki –Wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, 

topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł, pod wpływem grawitacji 

spływają w dół tworząc strumienie i rzeki uchodzące do zbiorników wodnych – 

mórz i jezior. 

 
Bagna – są to obszary podmokłe z powierzchniową warstwą gruntu okresowo 

lub stale zatopioną. Tworzą się one nie tylko poprzez zarastanie jezior, lecz 

także na terenach o wysokim poziomie wód zaskórnych i o utrudnionym ich 

odpływie 

 

Jeziora - są naturalnymi zbiornikami wodnymi utworzonymi w zagłębieniach 

terenu. Zajmują one około 1,8% powierzchni lądu. Aby mogło powstać jezioro, 

muszą byś spełnione takie warunki jak: odpowiednie ukształtowanie terenu, 

budowa geologiczna, która nie pozwala na ucieczkę wód w głąb, oraz dostawa 

wody. Jeziora mogą być zasilane wodami rzecznymi, wodami podziemnymi i 

przez opady. 

 

Staw -  sztuczny zbiornik wód powierzchniowych, utworzony w celach 

hodowlanych, sportowych lub przeciwpożarowych; mała głębokość  

 

Morze – naturalny zbiornik wodny, część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie 

oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub 

wzniesieniem dna. 

 

 Bardziej szczegółowo morza dzielimy na: 

 

 

 



otwarte – mające szerokie połączenie z oceanem, np. Morze Arabskie, Morze 

Norweskie, Morze Północne 

przybrzeżne – oddzielone od oceanu przez wyspy lub półwyspy, np. Morze 

Karskie, Morze Japońskie, Morze Południowochińskie 

międzywyspowe – położone wyłącznie między wyspami lub ich archipelagami, 

np. Morze Irlandzkie, Morze Celebes, Morze Jawajskie 

międzykontynentalne – leżące między kontynentami, np. Morze Śródziemne, 

Morze Czerwone, Morze Karaibskie 

wewnątrzkontynentalne – leżące wewnątrz jednego kontynentu, np. Morze 

Bałtyckie, Morze Białe, Morze Azowskie. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

1. Ujęcia wód powierzchniowych – konstrukcja ujęcia wód 

powierzchniowych zależy od rodzaju wody, jej cech charakterystycznych, 

topografii i układu terenu; zależy także od wielkości projektowanego 

wodociągu. W zależności od wymaganej wielkości ujęcia możemy zastosować 

następujący podział wodociągów : 

a) wodociąg mały  

Qnmax ≤ 90 m3/s qmax ≤ 25 dm3/s 

 

b) wodociąg średni 

Qnmax ≤ 720 m3/s 25 dm3/s < qmax ≤ 200 dm3/s 

 

c) wodociąg duży 

Qnmax ≥ 720 m3/s  

 



1.1 Ujęcia wód opadowych – ujęcia tego typu stosujemy gdy na danym 

terenie występuje deficyt wód powierzchniowych i gruntowych. Woda z 

tych ujęć stosowana jest do picia oraz do celów bytowo-gospodarczych. 

Ujęcia stosowane są dla pojedynczych małych obiektów i dla osiedli 

szczególnie w klimacie gorącym i suchym, na wyspach pozbawionych 

wody słodkiej. W Polsce nie jest brane pod uwagę.  

https://www.youtube.com/watch?v=wNCwv_KnSSc  

 

1.2 Ujęcia wód powierzchniowych płynących – usytuowanie ujęcia wód 

płynących powinno zapewnić pobór wody możliwie czystej. 

Ujęcie lokalizujemy w górze rzeki powyżej miasta czy osiedla, najlepiej na 

brzegu wklęsłym, , gdzie głębokość nurtu i prędkość przepływu gwarantuje 

utrzymanie koryta w czystości (nie ma rumowiska), w odróżnieniu od brzegu 

wypukłego, gdzie tworzą się odkłady i powstaje zamulnie dna koryta i wlotu do 

ujęcia. 

 

 Brzeg wklęsły na odpowiedniej długości powyżej i poniżej ujęcia należy 

umocnić (zabezpieczyć przed podmyciem). Lokalizacja ujęcia nie może 

stanowić przeszkody przy przepływie wielkich wód powodziowych oraz dla 

taboru pływającego.  

 

1.2.1 Ujęcia wód rzek średnich i dużych – mogą być brzegowe, zatokowe, 

nurtowe, wieżowe. 

 

Ujęcia brzegowe  

Są budowane dla wodociągów o wydajności ok. 200 dm3/s w rzekach 

uregulowanych niosących małe ilości zawiesin o prędkości ≤0,3 m/s. 

Rozróżniamy :  

a) ujęcia brzegowe otwarte – składają się z kanału lub przewodu wlotowego 

przez który woda płynie grawitacyjnie do studni zbiorczej lub studni 

rozdzielczej usytuowanej na brzegu lub w pewnym oddaleniu,  

b) ujęcia brzegowo-komorowe –  budowane są na brzegu z wysunięciem w 

koryto rzeki. Budowane są w kształcie skrzynki z komorą przedzieloną 

wewnątrz ścianką na dwie mniejsze komory – osadową i czerpną. 

Ujęcia zatokowe 

Stosuje się je gdy wydajność wodociągu jest mniejsza od 200 cm3/s na rzekach 

o prędkości większej niż 0,3 m/s, na których w okresie zimowym zanim 

powstanie zwarta pokrywa lodowa, tworzy się śryrz oraz lód denny oraz na 

rzekach niosących duże ilości mineralnych zawiesin, które zasypują czerpnię. 

Zatoki mogą być wysunięte z brzegu  lub zrównane z brzegiem  

Zatoki wysunięte poza brzeg rzeki zwężają jej koryto. W ten sposób zwiększa 

się prąd przepływu i tworzą się wiry zmieniające naturalny przepływ rzeki. 

Wejście do zatoki wykonuje się pod prąd lub z prądem 

https://www.youtube.com/watch?v=wNCwv_KnSSc


 
 

 

Ujęcia nurtowe 

Stosowane są, gdy wydajność jest mniejsza od 200 m3/s (q<200 m3/s) i 

głębokość przy zmiennym poziomie wody przy brzegu jest mała. Ujęcie składa 

się z podstawowych części :  

1 – z czerpni wody założonej w nurcie wody (głębokość rzeki w miejscu 

założenia czerpni powinna być większa niż 2,5m) 

2 – doprowadzenia wody do studni zbiorczej rurociągami dosyłowymi 

najczęściej grawitacyjnymi lub za pomocą lewara 

3 – studni zbiorczej, zbudowanej na brzegu 

4 – komory czerpnej i stacji pomp  

 

 

 

 

Ujęcia wieżowe 

Budowane są dla ujęć z dużych głębokości w pewnym oddaleniu od brzegu 

(duże rzeki, jeziora, zbiorniki retencyjne). Czerpnie umieszcza się na jednym 

lub kilku poziomach. Ujęcia te stanowią odmianę ujęć brzegowo-komorowych. 

Różnią się większą liczbą komór, większymi wymiarami. W zależności od 

lokalizacji kształt ujęcia w nurcie poziomym może być zbliżony do koła, elipsy 

lub filara zabezpieczonego izbicą od strony napływu wody. 

 

 

 

 



 Kołowe przekroje stosowane są przy głębokich i bardzo wolno płynących 

rzekach. Kształty wydłużone stosujemy przy silnym prądzie i w miejscach 

narażonych na dynamiczne działanie lodu i spływającej kry. Ujęcia wieżowe 

powinny mieć min 2 komory krat i sit oraz smoków dla zabezpieczenia ciągłości 

pracy ujęcia. W ujęciach tych okna i komory wykonane są podobnie jak w 

ujęciach brzegowo-komorowych. 

 

 

 

 

1.2.2 Ujęcia wód potoków i małych rzek - mogą być źródłem zasilania 

wodociągów pod warunkiem, że wydajność tych ujęć porywa jego potrzeby, aby 

stworzyć odpowiednią głębokość niezbędną dla poboru wody oraz dla 

zatrzymania materiału dennego. 

 

 Ujęcia wody z potoków mogą być wykorzystywane również w postaci studni 

kopanej zapuszczonej w grunt wodonośny w korycie potoku, jeżeli warunki 

lokalne na to pozwalają. Innym sposobem ujmowania wody może być 

wykonanie ujęcia dennego.  

 

 

WODY PODZIEMNE  

 

 
 



 

 
 

WODY PODZIEMNE - są jednym ze składników hydrosfery. 

Hydrosfera to wodna powłoka ziemska czyli woda we wszystkich stanach 

skupienia. 

WODY PODZIEMNE powstają w wyniku przesiąkania przez warstwy 

przepuszczalne i szczeliny uskoków tektonicznych w skorupie ziemskiej wód 

opadowych i powierzchniowych.. 

 

RODZAJE WÓD PODZIEMNYCH w zależności od zalegania:  

WODY ZASKÓRNE - warstwa wodonośna leżąca pod powierzchnią ziemi , 

znajdująca się pod bezpośrednim wpływem zmian atmosferycznych. Ich ilość 

jest uzależniona od wielkości opadów . Podlegają one wahaniom temperatur. Są 

zwykle silnie zanieczyszczone . 

  

WODY GRUNTOWE - woda znajduje się w strefie nasyconej, lepiej 

przefiltrowane , podlegają tylko rocznym wahaniom temperatur. 

Występuje tu warstwa wodonośna -strefa nasycona wodą wypełniającą wodne 

przestrzenie i pory skał.  

 



WODY GŁĘBINOWE -silnie zmineralizowane nie podlegają wahaniom 

temperatur i parowaniu . Mogą samoczynnie wypływać na powierzchnię 

tworząc źródła (dolinne ,warstwowe , szczelinowe ) 

 

FORMY WYSTĘPOWANIA  

WODY ARTEZYJSKIE - wody znajdujące się w niecce geologicznej, w 

warstwie wodonośnej pomiędzy dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi. 

Wypływają pod naporem ciśnienia hydrostatycznego. 

WODY KRASOWE - wody płynące w skałach wapiennych. 

Wody podziemne przybierają różne formy . Jedną z nich jest źródło. 

ŹRÓDŁO - to naturalny ,ześrodkowany w jednym miejscu wypływ wody 

podziemnej na powierzchnię terenu . 

 

 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje źródła: 

ZSTĘPUJĄCE - których przyczyną jest siła ciężkości 

WSTĘPUJĄCE których przyczyną wypływów jest ciśnienie hydrostatyczne. 

Miejsce wypływu źródła zależy od rzeźby terenu i budowy geologicznej , a 

przede wszystkim od formy , jaką tworzy warstwa nieprzepuszczalna. 

Inną formą wody podziemnej jest kros. Kros to inaczej działalność wody w 

skałach , węglowych , gipsowych ,wapiennych , halcytach , magnezytach 

,dolomitach , marglach. 

 

 

WODY TERMALNE -to także jedna z wielu form wód podziemnych . 

Wody termalne to woda powyżej 100 0C. Są to cieplice , termy oraz gejzery 

- gorące źródła , obszarów wulkanicznych, w których woda samoczynnie 

wytryskuje w regularnych odstępach czasu. 

 

 

Charakterystyka ujęć podziemnych 

 

Ujmowanie wód podziemnych może się odbywać za pomocą różnych obiektów 

i urządzeń. Zależy to przede wszystkim od głębokości jej zalegania, wielkości 

zasobów wodnych i ilości ujmowanych wód. Zatem 

 ujęcia wód podziemnych mogą być realizowane jako: 

· ciągi drenażowe ułożone w wykopie i obsypane materiałem filtracyjnym z 

grawitacyjnym odprowadzeniem do studni zbiorczej, stosowane przy płytko 

położonych wodach i dla małych wodociągów (< 25 dm3/s), 



 
 

 
 

 

 

 


