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Budownictwo przemysłowe
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
praktyczny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IBU(P)S.MI1B.0320.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Kamil Pawłowski

Pozostali prowadzący Kamil Pawłowski

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie zakresu wiedzy na temat zaawansowanych zagadnień wytrzymałości materiałów i modelowania
konstrukcji.

C2 Zapoznanie studentów z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania komputerowego przeznaczonym
do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji budowlanych.

C3 Przekazanie wiedzy na temat metod projektowania i budowy konstrukcji w dużych zakładach przemysłowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma wiedzę na temat zaawansowanych
zagadnień wytrzymałości materiałów, liniowego
i nielinowego modelowania konstrukcji.

BU_P7S_WG04,
BU_P7S_WG05

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt

W2
Student ma rozszerzone rozeznanie wśród dostępnego
na rynku oprogramowania komputerowego
przeznaczonego do analizy statyczno-
wytrzymałościowej konstrukcji metalowych.

BU_P7S_WG07 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt

W3

Student posiada wiedzę na temat metod
projektowania i budowy konstrukcji złożonych
konstrukcji stalowych betonowych i zespolonych,
orientuje się w warunkach technicznych jakie powinny
spełniać konstrukcje przemysłowe.

BU_P7S_WG05 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi ocenić i dokonać zestawienia
dowolnych obciążeń działających na obiekty
budowlane.

BU_P7S_UW04 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt

U2

Student umie obsługiwać specjalistyczne
oprogramowanie przeznaczone do projektowania
w zakresie konstrukcji przemysłowych i przeprowadzić
zaawansowaną analizę w zakresie liniowym złożonych
konstrukcji inżynierskich oraz stosować techniki
obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym.

BU_P7S_UW02 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt

U3

Student umie określić schematy statyczne w różnych
etapach pracy konstrukcji, a także rozwiązać problem
doboru właściwych materiałów konstrukcyjnych, zna
najnowsze technologie związane z wykonawstwem
przemysłowych konstrukcji budowlanych.

BU_P7S_UW12 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę
w zakresie nowoczesnych procesów i technologii
w budownictwie.

BU_P7S_KK02 Zaliczenie ustne, Projekt

K2

Student jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych
wyników swoich prac, a także ma świadomość
ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu
na społeczeństwo oraz środowisko i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

BU_P7S_KO03 Zaliczenie ustne, Projekt
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K3 Student ma świadomość ważności bezpiecznego
projektowania konstrukcji. BU_P7S_KR07 Zaliczenie pisemne,

Zaliczenie ustne, Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 40

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
62

ECTS
2.1

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.

Wiadomości z zakresu konstrukcji przemysłowych stosowanych m.in w
cementowniach, elektrowniach i innych zakładach produkcyjnych. Przekazywany
materiał obejmuje m.in.: stosowane materiały, elementy i połączenia, przykłady
elementów konstrukcyjnych i całych konstrukcji, a także rozwiązania związane z
technologią produkcji, transportem wewnątrzzakładowym oraz logistyką.
Zagadnienia określania schematów statycznych złożonych konstrukcji
inżynierskich belkowych i kratownicowych. Zagadnienia związane z
magazynowaniem i transportem materiałów niezbędnych do produkcji.

Wykład

2.
Zagadnienia związane z projektowaniem estakad transportowych, silosów
magazynowych, fundamentów maszyn, wież i kominów. Stateczność lokalna i
globalna konstrukcji prętowych. Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji.
Analiza numerczna konstrukcji inżynierskich.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne, Projekt 50%

Literatura
Obowiązkowa

Sieczkowski J.M. Zagadnienia projektowania konstrukcyjno-budowlanego zakładów przemysłowych. Oficyna Wydawnicza1.
Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2006.
Biegus A., Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych, Warszawa-Wrocław, Wyd. Naukowe PWN 1997.2.
Gosowski B., Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych. Wrocław, Oficyna Wyd. PWr.3.
2015.
Budownictwo Ogólne, tom 5, Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń.4.
Arkady, Warszawa 2010
Starosolski W., „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” tom 3, PWN, Warszawa, 20125.
Halicka A, Franczak D. „Projektowanie zbiorników żelbetowych. Tom 1. Zbiorniki na materiały sypkie”, PWN, Warszawa,6.
2020
Rykaluk K., Konstrukcje metalowe. Część III, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 2019.7.

Dodatkowa

Starosolski W., „Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia”, Tom 1,1.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013
Starosolski W., „Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia”, Tom 2,2.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013
Wiłun Z.: Zarys Geotechniki, WkiŁ Warszawa 20203.
Puła O.: Fundamenty na palach wg EC-7, DWE, Wrocław 20134.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P7S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu;

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

BU_P7S_KR07 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz
przestrzegania tych zasad;

BU_P7S_UW02
Absolwent potrafi w środowisku Metody Elementów Skończonych, poprawnie zdefiniować model
obliczeniowy i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym, złożonych konstrukcji
inżynierskich oraz stosować techniki obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym.

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_UW12
Absolwent potrafi zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy, sformułować i
przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych w
budownictwie;

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;

BU_P7S_WG07
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu klasyfikację i zakres stosowania programów
komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania
przedsięwzięć budowlanych;


