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OPIS MODUŁU E-LEARNINGOWEGO  

Moduł e-learningowy "sieci" jest jednym z modułów e-
learningowych dla studentów VIPSKILLS.  

Ten moduł e-learningowy składa się z informacji teoretycznych, 
przykładów zadań i prac projektowych. 

Moduł e-learningowy "sieci" jest napisany do nauki i 
doskonalenia umiejętności inżynieryjnych uczniów.  

 



Moduł E-learningowy "sieci" składa się z wykładów:  
1. wykład – sieci zarządzania wodą; 
2. wykład – sieci ciepłoenergetyczne; 

3. wykład – test. 

 

OPIS MODUŁU E-LEARNINGOWEGO  
 



Materiały dydaktyczne modułu E-learningowego "sieci" są 
napisane na podstawie źródła informacji:  
Sieci gospodarki wodnej [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19];  

Sieci ciepłoenergetyczne [1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20]. 

 

OPIS MODUŁU E-LEARNINGOWEGO  
 



1. SIECI ZARZĄDZANIA WODĄ 

• Zewnętrzna sieć wodociągów; 
• Sieć kanalizacji zewnętrznej (ścieków). 

Rys. 1. Sieci inżynieryjne [13] 



• Różne systemy inżynieryjne, które są instalowane w miastach, 
wioskach i innych obszarach wykorzystywanych do działalności 
człowieka nazywane są sieciami inżynierskimi.  

• Wszystkie rodzaje sieci inżynieryjnych dla projektu mają 
dowolne znaki i symbole [6, 12, 13, 15, 17]. 
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Poniżej przedstawiono symbole sieci inżynieryjnych [4, 13, 17]: 
 V1 – zaopatrzenie w wodę pitną; 
 V2 – zaopatrzenie w wodę pożarowe; 
 V3 – zaopatrzenie w wodę przemysłowo-technologiczną; 
 V – sieć wodociągowa, która może być wykorzystywana do celów 

domowych, pożarowych lub przemysłowych; 
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Poniżej przedstawiono symbole sieci inżynieryjnych [4, 13, 17]: 
KF – sieć zaopatrzenia w ścieki, która została zainstalowana; 
KL – sieć zaopatrzenia w wodę deszczową, która została 

zainstalowana; 
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Poniżej przedstawiono symbole sieci inżynieryjnych [4, 13, 17]: 
 F1 – ścieki domowe, sieci projektowane; 
 F2-lub-L1 – sieć deszczowa; 
 F3 – ścieki przemysłowe; 
 D – drenaż;  
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Dodatkowe sieci i symbole mogą pojawiać się w projekcie 
budynku [2, 13, 17]: 

T3 – rurociąg do ciepłej wody pitnej; 

T4 – rurociąg do obiegu gorącej wody pitnej; 
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Zewnętrzna sieć wodociągów 

 

• Zewnętrzna sieć wodociągów – jest częścią systemu 
wodociągowego, dostarczającego użytkownikom pozyskaną i 
przygotowaną wodę [6, 17].  
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Zewnętrzna sieć wodociągów 

 

Zewnętrzna sieć wodociągów – złożony sprzęt inżynieryjny, 
którego główne funkcje są [3, 17]: 
 

• rysunek wodny,  

• poprawa jakości wody. 
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• Zewnętrzna sieć wodociągów 

• Zewnętrzna sieć wodociągów – złożony sprzęt inżynieryjny, 
którego główne funkcje są to [3, 17]:  

• Magazynowanie wody,  

• Transportu,  

• Dystrybucja wody do użytkowników.  
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Zewnętrzna sieć wodociągów 

W zależności od obiektów, do których dostarczana jest woda, 
zewnętrzna sieć wodociągów może być podzielona na [3, 17]:  

• Komunalne 

• Przemysłowe 

• Zaopatrzenia w wodę. 
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Zewnętrzna sieć wodociągów 

W zależności od przeznaczenia wody sieci wodociągowej mogą 
być klasyfikowane jako [4, 17]:  

• Pitna  

• Przemysłowa  

• Przeciwpożarowa. 
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Zewnętrzna sieć wodociągów 

W zależności od przeznaczenia wody sieci wodociągowej mogą 
być klasyfikowane jako [4, 17]:  

• Specjalna  

• Zintegrowanego użytkowania.  

1. SIECI ZARZĄDZANIA WODĄ 



Zewnętrzna sieć wodociągów [6, 10, 12, 17]  

  

• Zdatność wody do picia musi spełniać wymogi Litewskiej 
normy higieny (HN 24).  

• Ilość dostarczanej wody dziennie: 
-200 litrów dla osoby – jeżeli budynek jest dostarczany 
wyłącznie z jakością wody pitnej;  
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Zewnętrzna sieć wodociągów [6, 10, 12, 17]  

• Ilość dostarczanej wody dziennie: 

• Jeśli budynek jest zaopatrywany zarówno w wodę pitną, jak i 
niepitną – ilość wody pitnej może zostać zmniejszona do 100 
litrów dla osoby.  
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Sieć kanalizacji zewnętrznej 
(ścieków) 

Ścieki (kanalizacja) to woda 
odprowadzana przez gospodarstwo 
domowe lub wykorzystywana lub 
produkowana w procesie 
przemysłowym oraz woda 
powierzchniowa w mieszanym 
systemie ściekowym [3, 12, 17].  

Rys. 2. Sieci inżynieryjne [13] 
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Sieć kanalizacji zewnętrznej (ścieków) 

W zależności od trybu, ścieki mogą być klasyfikowane jako [3, 12, 
17]: 

• Ścieki domowe (kanalizacja) (używane i osuszone wody z 
kuchni, łazienek, pralni, łazienki, toalety);   

• Ścieki przemysłowe (kanalizacja) (wykorzystywana woda, która 
jest produktem działalności przemysłowej lub gospodarczej); 

1. SIECI ZARZĄDZANIA WODĄ 



Sieć kanalizacji zewnętrznej (ścieków) 

 W zależności od trybu, ścieki mogą być klasyfikowane jako [3, 
12, 17]: 

• Ścieki powierzchniowe (lub deszcz) (kanalizacja) (ścieki z 
powierzchni ziemi lub budynków).  
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Sieć kanalizacji zewnętrznej (ścieki) 
W zależności od celu użytkowania, zewnętrzna sieć ściekowa 

(kanalizacja) jest podzielona na  [3, 4, 12, 17]:  

• Mieszane  

• Oddzielne  

• Pół-oddzielne. 
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Sieć kanalizacji zewnętrznej (ścieków) 

Zewnętrzna sieć ściekowa (kanalizacja) – to system drenażu i 
innych struktur inżynieryjnych (w tym zbiorników i 
przepompowni) wykorzystywanych do odprowadzania ścieków 
(kanalizacji) z wylotów do zakładów czyszczących lub innych 
miejsc unieszkodliwiania [3, 17, 19]. 
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Sieć kanalizacji zewnętrznej (ścieki) 
Zanieczyszczenie ścieków może być dwojakiego rodzaju 
materiałami [12, 17]: 

• Mineralnymi  

• Organicznymi.  

1. WATER MANAGEMENT NETWORKS 



Sprzęt sieci [12, 17, 19] 

• W systemach inżynieryjnych stosuje się szeroką gamę rur i 
części łączących.  

• Charakterystyka rur jest opisana przez szereg parametrów: 
nominalna średnica rury, grubość ścianki rury, chropowatość rur 
powierzchnie ścian, ciśnienie i temperatury graniczne. 
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Sprzęt sieci [12, 17, 19] 

• Średnice rur sieciowych są znormalizowane.  

• Nominalne średnice rur są wskazane w milimetrach lub calach.  

• (Na przykład: d20-3/4 "; D25-1"; D50-2 "; D100-4 ").  
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Sprzęt sieci [12, 17, 19] 

• W większości przypadków rury mogą być izolowane w 
następujący sposób: 

• Izolacja antykorozyjna - czarne rury stalowe z zewnątrz są 
zagruntowane i malowane farbą olejną, aby uniknąć korozji, 

• Izolacja przeciwkondensacyjna – izolacja rurociągów zimnej 
wody.  
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Sprzęt sieci [15, 13, 17]: 

Wymagania dotyczące systemu kanalizacji (kanalizacyjnej):  

• do sprzętu można stosować normę EN 1401, ISO 4435. 

• dla rur PVC system może być stosowany ISO 4422, norma EN 
1452.  

• do podłączenia można stosować normy EN 681-1 i EN1277 
zgodnie z normą ISO 3127.  
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Sprzęt sieci: 

Przykład tabeli dla ścieków, 
systemów kanalizacyjnych i 
rur z PCW [15].  

DN d, mm e, mm 

(SN4) 

e, mm 

(SN8) 

dem min dem max emin em, max emin em, max 

110 110,0 110,3 3,2 3,8 3,2 3,8 

125 125,0 125,3 3,2 3,8 3,7 4,3 

160 160,0 160,4 4,0 4,6 4,7 5,4 

200 200,0 200,5 4,9 5,6 5,9 6,7 

250 250,0 250,5 6,2 7,1 7,3 8,3 

315 315,0 315,6 7,7 8,7 9,2 10,4 

355 350,0 355,7 8,7 9,8 10,4 11,7 

400 400,0 400,7 9,8 11,0 11,7 13,1 

450 450,0 450,8 11,0 12,3 13,2 14,8 

500 500,0 500,9 12,3 13,8 14,6 16,3 

630 630,0 631,1 15,4 17,2 18,4 20,5 

710 710,0 711,2 17,4 19,4 - - 

800 800,0 801,3 19,6 21,8 - - 

900 900,0 901,5 22,0 24,4 - - 

1000 1000,0 1001,6 24,5 27,2 - - 
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Sprzęt sieci: 

• Przykład tabeli dla 
rur z systemem 
kanalizacji PP 
(kanalizacji) [15]:  

DN D, mm e,  mm 

110 128,4 3,4 

125 146,0 3,9 

160 186,6 4,9 

200 236,0 6,2 

250 287,2 7,7 

315 358,8 9,7 

400 449,9 12,3 
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Jakość wody [10] 

• Według danych "Vilnius Vandenys", ponad 90% wody pitnej 
dostarczonej przez firmę jest bardzo dobrej jakości. Jakość wody 
pitnej jest regularnie monitorowana przez laboratorium wody 
pitnej [10]. 
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Ceny wody [10] 

 

 

Rys. 3. Ceny systemu gospodarki wodnej na Litwie [10] 
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Jakość wody [10] 

• Dostarczona woda jest bezpieczna i dobrej jakości, nie 
przekracza limitów i specyficznych wskaźników, spełnia 
wymagania normy higieny i dyrektywy Rady 98/83/WE w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

1. SIECI ZARZĄDZANIA WODĄ 



Przykład 

Projektu Wody 

Sieciowej.   

Rys. 4. Przykład projektu [13] 
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Rys. 5. Przykład projektu [13] 

Przykład 

Projektu Wody 

Sieciowej.  
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Rys. 6. Przykład projektu [13] 

Przykład 

Projektu Wody 

Sieciowej. 
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2. SIECI CIEPŁOENERGETYCZNE 

• Sieć zasilania cieplnego; 
• Sieć dostaw energii elektrycznej. 

Rys. 7. Sieci inżynieryjne [13] 



• Sieci inżynieryjne – różne systemy inżynieryjne instalowane w 
miastach, wsiach i innych obszarach wykorzystywanych do 
działalności człowieka. Wszystkie rodzaje sieci inżynieryjnych 
dla projektu mają dowolne znaki i symbole.  

2. SIECI CIEPŁOENERGETYCZNE 



Dodatkowe sieci i symbole mogą pojawiać się w projekcie 
budowlanej [2, 13, 17]: 

• T11 – rurociąg domowego systemu cieplnego; 

• T21 – rurociąg domowego systemu cieplnego; 

• T1 – rurociąg sieci ciepłozasilania; 

• T2 – rurociąg powrotny sieci ciepłozwrotnej; 
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Dodatkowe sieci i symbole mogą pojawiać się w projekcie [2, 13, 
17]: 

•  E1 – elektryczność krajowa, rzutowanie sieci zasilających; 

•  E – zainstalowana sieć dostaw energii elektrycznej. 
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2. SIECI CIEPŁOWNICZE 

Klasyfikacja sieci zaopatrzenia w ciepło: 

• Główne rurociągi ze źródła ciepła do okręgu lub grupy 
użytkowników; 

• Dystrybucja rurociągów z głównych rurociągów, powiatowych 
źródeł ciepła dla użytkowników; 

• Budowa rurociągów wlotowych – rury z linii 
rozprowadzających do pojedynczych centrów ciepła. 



Sprzęt do projektu sieci zasilania cieplnego (Fig.8): 

• Przewody cieplne (rys. 8) składają się z rury pokrytej twardą 
izolacją poliuretanową.  

 

Rys. 8. Instalacja sieci ciepłowniczych [8] 
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• Sieć zasilania cieplnego może być zamontowana pod ziemią lub 
naziemnie (przyłącze powietrza). 

• Instalacja podziemna – przeważnie z izolowanymi rurociągami 
(rys. 8). 
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Sprzęt do projektu sieci zasilania cieplnego [4, 13, 17]: 

• Do rur można stosować standardowe wymagania normy EN 
10204.  

• Do izolacji rur można stosować normy EN 253 wymagania. 

• W przypadku urządzeń rurociągowych można stosować 
wymagania EN 488. 
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Sprzęt sieci 

W większości przypadków rury ciepłowodne są izolowane przez 
producentów [8, 17].  

• Izolacja termiczna – izolacja do ogrzewania, rur ciepłej wody 
o temperaturze wyższej niż w środowisku w celu zmniejszenia 
strat ciepła [17, 20].  
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Przykład 

projektu 

sieci 

ciepłowniczych 

 

  

Rys. 15. Przykład projektu [13] 
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Przykłady sieci: 

2. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

Rys. 9. Instalacja sieci inżynieryjnej [13] 



• Sprzęt sieci 

• Przewód niskiego zasilania; 

• Muszą być produkowane zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
dotyczącymi przewodów. 

• Do obiektu roboczego przewód 
musi być z producentami znaków i 
dokumentacji.  

•     Rys. 10. Instalacja sieci elektroenergetycznej [13] 
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Projekt sieci dla indywidualnego (rodzinnego) domu: 

Pojemność, którą użytkownik będzie potrzebował [9]: 

• Dla standardowego domu – pojemność 10kW. 

• W przypadku innych urządzeń w standardowym domu przy 
użyciu energii elektrycznej: (dodatkowe 1 kW zaleca się 
zainstalować dla każdego 10M ²). 
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Ceny instalacji sieci [9]: 

Rys. 10. Ceny instalacji elektrycznej na Litwie [9] 
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Projekt sieci dla indywidualnego (rodzinnego) domu: 

Pojemność, którą użytkownik będzie potrzebował:  
• Przygotowanie projektu jest złożonym procesem ze względu 

na liczbę zaangażowanych w nią osób trzecich [9].  

• Następnym krokiem jest przygotowanie planu operacyjnego. 
Po sporządzeniu warunków technicznych będzie zależeć od 
umów z producentem lub dostawcą usług [9].     
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Ceny energii elektrycznej w sieci [9]: 

Rys. 11. Ceny energii elektrycznej na Litwie [9] 
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Wymagania dotyczące instalacji sieci [7]: 

• Przed podłączeniem oprawy do sieci dystrybucji energii 
elektrycznej wymagane jest sprawdzenie wewnętrznej sieci 
elektroenergetycznej oprawy.  

• Często sieć wewnętrzna jest instalowana z wykorzystaniem usług 
wyspecjalizowanych firm lub poszczególnych usługodawców 
[9]. 
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Przykład projektu  

sieci energii elektrycznej 

dla indywidualnego 

domu.  

Rys. 12. Przykład projektu [13] 
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Rys. 13. Przykład projektu [13] 

Przykład projektu  

sieci energii elektrycznej 

dla indywidualnego 

domu. 
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Rys. 14. Przykład projektu [13] 

Przykład projektu  

sieci energii elektrycznej 

dla indywidualnego 

domu. 
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