Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów: Budownictwo

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: 1

Stopień studiów: I
Specjalności: Budownictwo wodne i geotechnika
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Metal Structures

Kod przedmiotu

WIŚ B oIN C29 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
6

Semestry

2

Konstrukcje metalowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowym asortymentem oraz współczesnymi technologiami wytwarzania stalowych i aluminiowych wyrobów hutniczych dla potrzeb budownictwa.
Cel 2 Zapoznanie studentów z zagadnieniami konstruowania i wymiarowania prostych połaczen i styków stalowych
konstrukcji budowlanych.

Kod archiwizacji: A159E654

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Zapoznanie studentów z procedurami konstruowania i wymiarowania prostych elementów konstrukcyjnych:
sciag, słup, belka oraz belkowych układów konstrukcyjnych.
Cel 4 Zapoznanie studentów z zasadami kształtowania i konstruowania prostych stalowych układów konstrukcyjnych: ruszty, dachy kratowe, lekkie hale parterowe bez transportu podpartego.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zagadnienia pełnego kursu wytrzymałosci materiałów i mechaniki budowli.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Wiedza: Student potrafi identyfikowac budowlane wyroby hutnicze, zna gatunki stali i ich własciwosci mechaniczne.
EK2 Umiejętności Umiejetnosci: Student potrafi projektowac proste połaczenia trzpieniowe i spawane.
EK3 Umiejętności Umiejetnosci: Student potrafi projektowac proste pretowe elementy konstrukcyjne: sciag, słup,
belka oraz belkowe układy konstrukcyjne.
EK4 Umiejętności Umiejetnosci: Student potrafi czytac dokumentacje projektowa w zakresie prostych i złozonych stalowych układów konstrukcyjnych.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Procesy hutnicze. Wyroby hutnicze stalowe i z konstrukcyjnych stopów
aluminiowych. Wybrane zagadnienia metaloznawstwa. Własciwosci mechaniczne
konstrukcyjnych stali i stopów aluminium dla budownictwa. Gatunki stali i stopów
- klasyfikacja i oznaczenia normowe.

3

W2

Charakterystyka sworzni, srub, nakretek i podkładek. Projektowanie niepodatnych
połaczen trzpieniowych zakładkowych i doczołowych. Projektowanie połaczen
spawanych: złacza ze spoinami czołowymi, złacza ze spoinami pachwinowymi.

3

W3

Zastosowanie teorii nosnosci granicznej w analizie konstrukcji metalowych.
Wybrane zagadnienia statecznosci ogólnej, miejscowej i dystorsyjnej konstrukcji
metalowych. Klasykacja przekrojów stalowych i ze stopów aluminium. Metody
wymiarowania metalowych konstrukcji budowlanych.

3

W4

Wymiarowanie pretów rozciaganych. Wymiarowanie pretów sciskanych.
Współczynniki wyboczeniowe pretów kratownic i słupów. Zagadnienia
konstrukcyjne i montazowe. Wymiarowanie przekrojów zginanych. Zwichrzenie
belek. Projektowanie stalowych belek goracowalcowanych i blachownic.
Konstrukcja oparc, styków i połaczen montazowych w układach belkowych.
Projektowanie dachów stalowych - płatwie dachowe: walcowane, zimnogiete
i kratowe - procedury obliczeniowe i zagadnienia konstrukcyjne.
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godzin
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Projektowanie dachów stalowych - Dzwigary kratowe główne i stezenia - procedury
obliczeniowe nosnosci pretów i wezłów. Zagadnienia konstrukcyjne i montazowe.
Wymiarowanie pretów sciskanych i zginanych. Projektowanie stalowych słupów
sciskanych mimosrodowo - procedury obliczeniowe i zagadnienia konstrukcyjne.
Stalowe hale jednonawowe bez transportu suwnicowego, z lekka obudowa scian
i dachu - układy konstrukcyjne, obciazenia i analiza nosnosci.
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Stalowy pomost technologiczny

Liczba
godzin
15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

30

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

60

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie spełnia kryteriów na ocene 3, brak mozliwosci oceny w wyniku
nieusprawiedliwionej nieobecnosci studenta

Na ocenę 3.0

Student potrafi identyfikowac budowlane wyroby hutnicze, zna gatunki stali i ich
własciwosci mechaniczne w stopniu dostatecznym (min. 50% zakresu materiału)

Na ocenę 3.5

Student potrafi identyfikowac budowlane wyroby hutnicze, zna gatunki stali i ich
własciwosci mechaniczne w stopniu dosc dobrym (min. 70% zakresu materiału)

Na ocenę 4.0

Student potrafi identyfikowac budowlane wyroby hutnicze, zna gatunki stali i ich
własciwosci mechaniczne w stopniu dobrym (min. 80% zakresu materiału)

Na ocenę 4.5

Student potrafi identyfikowac budowlane wyroby hutnicze, zna gatunki stali i ich
własciwosci mechaniczne w stopniu ponad dobrym (min. 90% zakresu materiału)

Na ocenę 5.0

Student potrafi identyfikowac budowlane wyroby hutnicze, zna gatunki stali i ich
własciwosci mechaniczne w stopniu bardzo dobrym (pow. 90% zakresu materiału)
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie spełnia kryteriów na ocene 3, brak mozliwosci oceny w wyniku
nieusprawiedliwionej nieobecnosci studenta

Na ocenę 3.0

Student słabo opanował podstawowe pojecia, procedury obliczeniowe
i zagadnienia konstrukcyjne połaczen stalowych konstrukcji budowlanych

Na ocenę 3.5

Student dosc dobrze opanował podstawowe pojecia, procedury obliczeniowe
i zagadnienia konstrukcyjne połaczen stalowych konstrukcji budowlanych

Na ocenę 4.0

Student dobrze opanował podstawowe pojecia, procedury obliczeniowe
i zagadnienia konstrukcyjne połaczen stalowych konstrukcji budowlanych

Na ocenę 4.5

Student zna załozenia modelowe i procedury obliczeniowe połaczen stalowych
konstrukcji budowlanych oraz biegle opanował zagadnienia konstrukcyjne

Na ocenę 5.0

Student zna załozenia modelowe, podstawy teoretyczne i procedury obliczeniowe
połaczen stalowych konstrukcji budowlanych oraz biegle opanował zagadnienia
konstrukcyjne i technologiczne
Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0

Student nie spełnia kryteriów na ocene 3, brak mozliwosci oceny w wyniku
nieusprawiedliwionej nieobecnosci studenta

Na ocenę 3.0

Student słabo opanował procedury konstruowania i wymiarowania prostych
elementów pretowych konstrukcji stalowych

Na ocenę 3.5

Student dosc dobrze opanował procedury konstruowania i wymiarowania
prostych elementów pretowych konstrukcji stalowych

Na ocenę 4.0

Student dobrze opanował procedury konstruowania i wymiarowania prostych
elementów pretowych konstrukcji stalowych

Na ocenę 4.5

Student ponad dobrze opanował procedury konstruowania i wymiarowania
prostych elementów pretowych konstrukcji stalowych

Na ocenę 5.0

Student bardzo dobrze opanował procedury konstruowania i wymiarowania
prostych elementów pretowych konstrukcji stalowych
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie spełnia kryteriów na ocene 3, brak mozliwosci oceny w wyniku
nieusprawiedliwionej nieobecnosci studenta

Na ocenę 3.0

Student słabo zna podstawowe oznaczenia i symbole konstrukcyjne elementów
stalowych oraz ich połaczenia spawane i srubowe

Na ocenę 3.5

Student dosc dobrze zna podstawowe oznaczenia i symbole konstrukcyjne
elementów stalowych oraz ich połaczenia spawane i srubowe

Na ocenę 4.0

Student dobrze zna podstawowe oznaczenia i symbole konstrukcyjne elementów
stalowych oraz ich połaczenia spawane i srubowe

Na ocenę 4.5

Student ponad dobrze zna podstawowe oznaczenia i symbole konstrukcyjne
elementów stalowych oraz ich połaczenia spawane i srubowe

Na ocenę 5.0

Student biegle zna podstawowe oznaczenia i symbole konstrukcyjne elementów
stalowych oraz ich połaczenia spawane i srubowe
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W07, K_U11

Cel 1

W1 P1

N1 N2 N4

F2 P1

EK2

K_W07, K_U11

Cel 2

W1 W2 P1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK3

K_W07, K_U11

Cel 3

W1 W2 W3 W4
P1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK4

K_W07, K_U11

Cel 4

W1 W2 W4 W5
P1

N1 N2 N3 N4

F1 F2
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr inż. Mirosław Boryczko (kontakt: mboryczko@interia.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Mirosław Boryczko (kontakt: mboryczko@interia.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................

Strona 6/6

