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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Utrzymanie nawierzchni

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

3

WIL BUD oIS E1 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

6

20

0

0

0

10

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z elementami składowymi systemów: utrzymania nawierzchni SUN, oceny stanu nawierzchni S0SN oraz oceny stanu odwodnienia poboczy SOPO.
Cel 2 Zapoznanie studentów z procedurą przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy lub remontu nawierzchni ze wskazaniem rodzaju zabiegów naprawczych

Kod archiwizacji: 4BB52AB8
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Cel 3 Zapoznanie studentów z procedurą projektowania konstrukcji wzmocnienia istniejącej nawierzchni dla kategorii obciążenia KR1-KR4, empiryczną metodą ugięć sprężystych
Cel 4 Zapoznanie studentów z technikami utrzymaniowymi dotyczącymi utrzymania systemowego, bieżącego i sezonowego
Cel 5 Nabycie umiejętności pracy w zespole

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 zaliczenie przedmiotu: Nawierzchnie drogowe i technologia robót drogowych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student potrafi omówić cele systemów SUN, SOSN i SOPO, realizację pomiarów parametrów technicznoeksploatacyjnych w ramach systemu SOSN, jak również określić globalną ocenę stanu nawierzchni.
EK2 Umiejętności Student umie posłużyć się właściwą procedurą dla przygotowania dokumentacji projektowej
przebudowy lub remontu nawierzchni ze wskazaniem rodzaju zabiegów naprawczych.
EK3 Umiejętności Student posiada kwalifikacje dla opracowania projektu konstrukcji wzmocnienia istniejącej
nawierzchni dla kategorii obciążenia ruchem KR 1-KR4
EK4 Wiedza Student potrafi omówić techniki utrzymaniowe dotyczące utrzymania systemowego, bieżącego i sezonowego
EK5 Kompetencje społeczne Student współpracuje w zespole.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Cele systemu utrzymania nawierzchni SUN, elementy składowe systemu, w tym
modele ewolucji stanu nawierzchni, oraz charakterystyka głównych powiązań
pomiędzy elementami systemu.

2

W2

Cele systemu oceny stanu nawierzchni SOSN, elementy składowe systemu,
metody i aparatura dla pomiaru cech techniczno-eksploatacyjnych, poziomy
decyzyjne, wskaźnik globalny stanu nawierzchni

4

W3

Elementy systemu oceny stanu odwodnienia dróg i stanu poboczy SOPO

2

W4

Procedura przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy lub remontu
nawierzchni (w tym sposób wykorzystania dokumentacji geotechnicznej wg
Eurokodu 7 cz.2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego), dokonać wyboru
sposobu i zakresu naprawy z uwzględnieniem rodzaju uszkodzeń, oraz wymienić
rodzaje zabiegów naprawczych.

3

W5

Metoda ugięć sprężystych projektowania konstrukcji wzmocnienia istniejącej
nawierzchni wraz z przykładem.

3
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W6

Techniki utrzymaniowe dotyczące utrzymania systemowego

4

W7

Techniki utrzymaniowe dotyczące utrzymania bieżącego i sezonowego

2

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Projekt zespołowy: Opracowanie projektu wzmocnienia konstrukcji istniejącej
nawierzchni wraz z opisem technologii wybranego asortymentu robót

10

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
F2 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli projekt.
W2 Zaliczenie pisemne przedmiotu ma charakter opisowy.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna celów stosowania systemów: SUN, SOSN i SOPO, nie potrafi
wymienić podstawowych elementów składowych systemów oraz nie zna procedur
pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych w systemie SOSN.

Na ocenę 3.0

Student zna cele stosowania systemów: SUN, SOSN i SOPO, potrafi wymienić
podstawowe elementy składowe systemów oraz zna procedury pomiarów
parametrów techniczno-eksploatacyjnych w systemie SOSN.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student zna cele stosowania systemów: SUN, SOSN i SOPO, potrafi wymienić
podstawowe elementy składowe systemów, zna procedury i aparaturę do
pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych w systemie SOSN.

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student zna cele stosowania systemów: SUN, SOSN i SOPO, potrafi wymienić
podstawowe elementy składowe systemów, zna procedury i aparaturę do
pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych w systemie SOSN oraz
potrafi omówić modele ewolucji stanu nawierzchni w czasie.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna czynników generujących uszkodzenia nawierzchni, a także
kryteriów wyboru sposobu i zakresu naprawy

Na ocenę 3.0

Student potrafi omówić czynniki generujące uszkodzenia nawierzchni, wymienić
badania i czynności rozpoznawcze dla oceny uszkodzeń, oraz dokonać wyboru
sposobu i zakresu naprawy z uwzględnieniem rodzaju uszkodzenia

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student potrafi omówić czynniki generujące uszkodzenia nawierzchni, wymienić
badania i czynności rozpoznawcze dla oceny uszkodzeń, dokonać wyboru sposobu
i zakresu naprawy z uwzględnieniem rodzaju uszkodzeń.
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Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi omówić czynniki generujące uszkodzenia nawierzchni, opisać
badania i czynności rozpoznawcze dla oceny uszkodzeń (w tym , wykorzystania
dokumentacji geotechnicznej wg Eurokodu 7 cz.2: Rozpoznanie i badania podłoża
gruntowego),dokonać wyboru sposobu i zakresu naprawy z uwzględnieniem
rodzaju uszkodzeń, oraz wymienić rodzaje zabiegów naprawczych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna metody ugięć sprężystych dla projektowania konstrukcji
wzmocnienia istniejącej nawierzchni

Na ocenę 3.0

Student zna koncepcję metody ugięć sprężystych, aparaturę pomiarową oraz
ograniczenia metody

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić metody projektowania konstrukcji wzmocnienia
nawierzchni i kryteria ich doboru, zna metodę ugięć sprężystych, potrafić
objaśnić działanie aparatury pomiarowej, omówić ograniczenia metody i sposób
sprawdzenia warunku mrozoodporności

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić metody projektowania wzmocnienia i kryteria ich
doboru, zna metody prognozowania ruchu dla potrzeb wzmocnienia, zna metodę
ugięć sprężystych, potrafić objaśnić działanie aparatury pomiarowej, omówić
ograniczenia metody i sposób sprawdzenia warunku mrozoodporności
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zna technik utrzymaniowych dotyczących utrzymania systemowego

Na ocenę 3.0

Student zna rodzaje technik utrzymaniowych dotyczących utrzymania
systemowego (przebudowa, remonty), potrafi omówić podstawowe procedury.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student zna rodzaje technik utrzymaniowych dotyczących utrzymania
systemowego (przebudowa, remonty), potrafi omówić podstawowe procedury ich
stosowania. zna rodzaje technik utrzymania bieżącego i sezonowego.

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student zna rodzaje technik utrzymaniowych dotyczących utrzymania
systemowego (przebudowa, remonty), potrafi omówić podstawowe procedury ich
stosowania,. zna rodzaje technik utrzymania bieżącego i potrafi scharakteryzować
zasady utrzymania sezonowego.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie angażuje sie w prace zespołu.

Na ocenę 3.0

Student wykonuje fragment przydzielonego zadania w ramach grupy, nie
konsultuje i nie weryfikuje z grupa swojego stanowiska.
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Na ocenę 3.5

student współpracuje w grupie, nie zawsze potrafi bronić swojej opinii.

Na ocenę 4.0

student dobrze współpracuje w grupie, jest aktywny i zaangażowany.

Na ocenę 4.5

Student bardzo dobrze współpracuje w grupie, wykazując duża aktywność
w aspekcie kierowania praca grupy.

Na ocenę 5.0

Student doskonale współpracuje i kieruje praca w grupie
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W15

Cel 1

w1 w2 w3

N1 N2 N3

F1 F2

EK2

K_U17

Cel 2

w4

N1 N2

F2

EK3

K_U05

Cel 3

w5 p1

N1 N2 N3

F1 F2

EK4

K_W09

Cel 4

w6 w7

N1 N2

F2

EK5

K_K01, K_K07

Cel 5

p1

N3 N4

F1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Bogdan Stypułkowski — Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic, Warszawa, 1995, WKiŁ

Literatura dodatkowa
[1 ] Czasopisma: Drogownictwo, Autostrady

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Wanda Grzybowska (kontakt: wgrzyb@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Wanda Grzybowska (kontakt: wgrzyb@pk.edu.pl)
2 dr inż. Konrad Malicki (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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