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Konstrukcje metalowe II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.I20B.1103.20

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 6

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką racjonalnego projektowania kratownic, wiat i hal stalowych.

C2 Zapoznanie studentów z problematyką konstruowania węzłów ram. Przedstawienie zagadnień związanych z 
połączeniami na śruby sprężające.

C3 Przedstawienie zagadnień związanych ze skutkami jakie dla konstrukcji stalowej wywołuje pożar oraz korozja

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna wytyczne racjonalnego projektowania
kratownic, wiat i hal stalowych. BU_P6S_WG03

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

W2
Student ma wiedzę odnośnie konstruowania węzłów
ram. Wie, jak realizować połączenia na śruby
sprężające i rozumie zasady pracy takich połączeń.

BU_P6S_WG04
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

W3 Wie, jakie skutki dla konstrukcji stalowej wywołuje
pożar oraz korozja BU_P6S_WG02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności
granicznej złożonych stalowych układów prętowych
(kratownic, ram) w zakresie oceny stanów krytycznych
i granicznych; umie zaprojektować wybrane
konstrukcje budownictwa stalowego;

BU_P6S_UW04,
BU_P6S_UW06

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

U2 Potrafi zaprojektować i zwymiarować połączenia
na śruby sprężające BU_P6S_UW09

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

U3 Potrafi zaprojektować zabezpieczenia konstrukcji
stalowej przed korozją i ogniem BU_P6S_UW15

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne, Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student wykazuje zrozumienie znaczenia poprawnego
zaprojektowania konstrukcji metalowych pod
względem bezpieczeństwa użytkowania

BU_P6S_KK01 Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie projektu 70
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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. Schamaty statyczne poprzecznych ustrojów nośnych

2. Oddziaływania normowe działające na konstrukcje hal

3. Układy ramowe

4. Układy kratownicowe

5. Stateczność układów konstrukcyjnych

6. Elementy ściskane osiowo

7. Elementy ściskane mimośrodowo

8. Stężenia układów konstrukcyjnych

9. Śrubowe połaczenia sprężone

Wykład

2.

1. Oddziaływania normowe działające na konstrukcje hal

2. Belki dwukierunkowo zginane

3. Elementy kratownicowe

4. Elementy ściskane mimośrodowo

5. Stężenia układów konstrukcyjnych

6. Śrubowe połaczenia doczołowe

7. Połaczenia spawane

8. Zakotwienie elementów stalowych w fudamencie

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie ustne, Projekt 50%

Literatura
Obowiązkowa

Biegus A., Stalowe budynki halowe, Arkady, Warszawa 2003.1.
Bródka J., Kozłowski A. (red.), Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2, Wyd. II. Polskie2.
Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2015.
Budownictwo Ogólne, tom 5, Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń.3.
Arkady, Warszawa 2010
Kozłowski A. (red.), Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1. Część 3. Hale i wiaty, Oficyna Wyd.4.
Politechniki Rzeszow-skiej, Rzeszów 2015
Rykaluk K., Konstrukcje metalowe. Część II, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 20175.
Kucharczuk W., Stalowe hale i budynki wielokondygnacyjne, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa6.
2004
Łubiński M. Żółtowski W., Konstrukcje metalowe. Cz. II. Arkady, Warszawa 2004.7.
PN-EN 1990, PN-EN 1993-1, części od 1 do 12.8.

Dodatkowa

Pałkowski Sz. Konstrukcje stalowe : wybrane zagadnienia obliczania i projektowania. PWN. Warszawa, 20101.
Kucharczuk W, Labocha S. HAle o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta. Polskie Wydawnictwo Techniczne. Rzeszów2.
2012
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

BU_P6S_UW04
Absolwent potrafi dokonać właściwego wyboru materiałów i wyrobów budowlanych, poprawnie je
zastosować oraz wykonać eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych
materiałów budowlanych;

BU_P6S_UW06 Absolwent potrafi wykonać analizę stateczności liniowej i nośności granicznej prostych układów prętowych
w zakresie oceny stanów krytycznych i granicznych konstrukcji;

BU_P6S_UW09 Absolwent potrafi zaprojektować, zgodnie ze specyfikacją, proste konstrukcje - metalowe, żelbetowe,
zespolone, drewniane i murowe oraz elementy instalacji budowlanych;

BU_P6S_UW15 Absolwent potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań
technicznych i oceniać te rozwiązania;

BU_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy chemiczne, występujące w produkcji oraz
bezpiecznym stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych;

BU_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w
zakresie statyki, podstaw dynamiki i stateczności;

BU_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia mechaniki ogólnej, wytrzymałości
materiałów, teoretycznych modeli materiałów oraz zasad ogólnego kształtowania konstrukcji
budowlanych;


