
1 / 5

Konstrukcje drewniane
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.1099.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maciej Orzechowski

Pozostali prowadzący Maciej Orzechowski

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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 studenta z ogólnymi zasadami kształtowania konstrukcji drewnianych.

C2 Zapoznanie studenta z zasadami mechaniki i analizy drewnianych konstrukcji prętowych w zakresie statyki
i stateczności.

C3 Zapoznanie studenta z wybranymi programami komputerowymi wspomagającymi obliczenia i projektowanie
konstrukcji drewnianych.

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 i rozumie w zaawansowanym stopniu
zagadnienia mechaniki ogólnej, wytrzymałości
materiałów, teoretycznych modeli materiałów oraz
zasad analizy i ogólnego kształtowania konstrukcji
drewnianych.

BU_P6S_WG03,
BU_P6S_WG04 Zaliczenie ustne, Projekt

W2
Student zna i rozumie wybrane programy
komputerowe wspomagające obliczenia
i projektowanie konstrukcji drewnianych.

BU_P6S_WG14 Zaliczenie ustne, Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zaprojektować, zgodnie
ze specyfikacją, proste konstrukcje drewniane
korzystając z wybranych programów komputerowych
wspomagających decyzje projektowe oraz krytycznie
ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji
drewnianych.

BU_P6S_UW09,
BU_P6S_UW13 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do oceny posiadanej wiedzy
i odbieranych treści. BU_P6S_KK01 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 30

Konsultacje 7

Przygotowanie projektu 25

Udział w egzaminie 2
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
149

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
69

ECTS
2.6

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. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa drewnianego.

2. Drewno w polskim budownictwie – rys historyczny. Rodzaje drewna
stosowanego w budownictwie. 

3. Właściwości drewna. Wady drewna.

4. Obróbka drewna. Materiały drewnopochodne. Suszenie drewna.

5. Wytrzymałość charakterystyczna i obliczeniowa drewna.

6. Stan graniczny nośności w wymiarowaniu elementów drewnianych.

7. Stan graniczny użytkowalności w wymiarowaniu elementów drewnianych.

8. Projektowanie konstrukcji drewnianych według PN EN 1995-1-1.

9. Projektowanie konstrukcji drewnianych według PN EN 1995-1-1, kontynuacja.

10. Budownictwo ryglowe, typowe rozwiązania konstrukcji więźb dachowych.

11. Konstrukcje dachów drewnianych.

12. Kratownice.

13. Belki z drewna klejonego warstwowo.

14. Łączniki mechaniczne stosowane w konstrukcjach drewnianych.

15. Repetytorium

Wykład

2. Projekt konstrukcji więźby dachowej wg PN EN 1995-1-1. Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Wykład Zaliczenie ustne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%

Wymagania wstępne
Zagadnienia z zakresu statyki budowli, wytrzymałości materiałów oraz budownictwa ogólnego.

Literatura
Obowiązkowa

Kotwica E., Nożyński W.: Konstrukcje drewniane – przykłady obliczeń.Wyd. SPPD, 20151.
Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków.2.
PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne3.
i reguły dotyczące budynków.
Neuhaus H.: Budownictwo drewniane, PWT, Rzeszów 20064.

Dodatkowa

Heurich J.: Przewodnik dla cieśli. Warszawa 1874 (przedruk)1.
Michniewicz W.: Konstrukcje drewniane. Arkady, Warszawa 1958.2.
Dąbrowski J., Wajdzik Cz.: Tradycyjne więźby dachowe. Wydawnictwo UP we Wrocławiu, Wrocław 2009.3.
Nożyński Władysław, Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna , Wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo4.
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994,
Rudziński L.: Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń, Pol.Święt., Kielce 20085.
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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_UW09 Absolwent potrafi zaprojektować, zgodnie ze specyfikacją, proste konstrukcje - metalowe, żelbetowe,
zespolone, drewniane i murowe oraz elementy instalacji budowlanych;

BU_P6S_UW13 Absolwent potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje
projektowe oraz krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji 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;

BU_P6S_WG14 Absolwent zna i rozumie wybrane programy komputerowe wspomagające obliczenia i projektowanie
konstrukcji budowlanych;


