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Złożone konstrukcje metalowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.MI2B.2876.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Kamil Pawłowski

Pozostali prowadzący Kamil Pawłowski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 45
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu przyjmowania odpowiednich schematów statycznych odpowiadających różnym
stalowym konstrukcjom.

C2 Przedstawienie jak wpływają różne oddziaływania na stan wytężenia konstrukcji.

C3 Zapoznanie studenta z normami i wytycznymidotyczącymi projektowania i eksploatacji stalowych estakad
suwnicowych, szkieletowych budynków wysokich, kominów, wież, masztów, zbiorników i przekryć strukturalnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student wie, jakie schematy statyczne należy
przypisać różnym stalowym konstrukcjom BU_P7S_WG02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

W2 Student rozumie, jak wpływają różne oddziaływania
na stan wytężenia konstrukcji. BU_P7S_WG04

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

W3

Student zna normy i wytyczne dotyczące
projektowania i eksploatacji stalowych estakad
suwnicowych, szkieletowych budynków wysokich,
kominów, wież, masztów, zbiorników i przekryć
strukturalnych.

BU_P7S_WG05
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną,
dynamiczną i analizę stateczności ustrojów prętowych,
powierzchniowych i przestrzennych w zastosowaniu
do konstrukcji budownictwa stalowego.

BU_P7S_UW04
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

U2
Student potrafi identyfikować problemy techniczne,
wymagające stosowania nietypowych metod analizy
złożonych konstrukcji oraz umie zestawić
oddziaływania na złożone konstrukcje stalowe.

BU_P7S_UW01
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

U3 Student umie zaprojektować i zwymiarować elementy
i konstrukcje narażone na złożone oddziaływania. BU_P7S_UW06

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma świadomość niebezpieczeństw
wynikających z nieprawidłowego projektowania
i nieprawidłowego utrzymania budowli.

BU_P7S_KO03 Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne

K2 Wykazuje zrozumienie racjonalności projektowania
stalowych konstrukcji budowlanych. BU_P7S_KR06 Egzamin ustny,

Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 45

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie projektu 80

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.
1. Obliczanie statyczne i wymiarowanie elementów estakady suwnicowej takich
jak: belki, słupy, stężenia, połączenia, zakotwienie w fundamencie.

2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie stalowego komina przemysłowego.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

2.

1. Zastosowanie metod rozwiązywania ustrojów prętowych, powierzchniowych i
przestrzennych do różnych konstrukcji budownictwa stalowego.
2. Normy i wytyczne dotyczące projektowania i użytkowania wybranych obiektów
budownictwa stalowego. 
3. Projektowania złożonych stalowych konstrukcji inżynierskich: estakad
suwnicowych, szkieletowych budynków wysokich, kominów stalowych, wież,
masztów, zbiorników stalowych i przekryć strukturalnych z uwzględnieniem
zagadnień dynamicznych, termicznych i zmęczeniowych.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie ustne, Projekt 50%
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Rykaluk K., Konstrukcje metalowe. Część II, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 2017.1.
Rykaluk K., Konstrukcje metalowe. Część III, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 2019.2.
Biegus A., Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 19973.
Bródka J. i inni, Przekrycia strukturalne. Arkady, Warszawa 1985.4.
Kucharczuk W., Stalowe hale i budynki wielokondygnacyjne. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa5.
2004;
Łubiński M., Żółtowski W., Konstrukcje metalowe., Cz.2, Arkady, Warszawa 2004;6.
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Dodatkowa

Budownictwo Ogólne, tom 5, Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń.1.
Arkady, Warszawa 2010
Bródka J., Kozłowski A. (red.), Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2, Wyd. II. Polskie2.
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2015.
Kozłowski A. (red.), Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1. Część 3. Hale i wiaty, Oficyna Wyd.3.
Politechniki Rzeszow-skiej, Rzeszów 2015
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego;

BU_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do rozwijania dorobku oraz podtrzymywania etosu zawodu;

BU_P7S_UW01 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać
zadania w nieprzewidywalnych warunkach;

BU_P7S_UW04
Absolwent potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną, dynamiczną i stateczności ustrojów prętowych
(kratownic, ram i cięgien) statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz konstrukcji
powierzchniowych (tarcz, płyt, membran i powłok).

BU_P7S_UW06 Absolwent potrafi zwymiarować skomplikowane detale konstrukcyjne w obiektach budowlanych

BU_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady analizy, konstruowania i wymiarowania
elementów złożonych konstrukcji budowlanych - metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i
murowych;

BU_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia wytrzymałości materiałów, modelowania
materiałów i konstrukcji, teoretycznych Metody Elementów Skończonych oraz ogólnych zasad
prowadzenia nieliniowych obliczeń konstrukcji inżynierskich;

BU_P7S_WG05 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady analizy i optymalizacji konstrukcji oraz
projektowania złożonych systemów konstrukcyjnych;


