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Lp. Nr indeksu
T2  

03.07.2020
OBLICZENIA RYSUNKI OBRONA UWAGI

14 113057 1+1+1 5 5 5

15 112977 1+0.5+0.5 5 5 4 Prześwit między gałęziami słupa jest zbyt mały aby pospawać go od środka.

16
112923 1+0.5+1 5 5- 4.5

Rysunki: PODCIĄG - wymiarowanie otworów w środniku musi być dowiązane do jednej z krawędzi. 

Podwójne żebro w osi podpory A jest zbędne.

17

110721 1+1+1 4.5 5 5

Proszę przeczytać pierwszą stronę projektu - jest tam błąd - dosłać poprawioną pierwszą stronę. 

Obliczenia: str. 42 do 44, nosnosc Mc,rd powinna wynosić ok. 1200 kNm. Str. 45 łączy Pan przekrój 

przęsła 01 z podporą 1 (a z opisu wynika co inego). Str. 51  wartość 0,543 jest mniejsza niż 0.547.

18

112992 0.5+0+1 4.5 uzupełnić 3.5

Obliczenia: w słupie przeliczono trzon, ale zabrakło głowicy i podstawy. RYSUNKI: BELKA - brakuje 

odległości poziomej między osią śrub a krawędzią środnika. PODCIĄG - brakuje poziomych linii 

wymiarowych odnoszących się np. do rozstawu żeber, wymiarowanie otworów w środniku musi być 

dowiązane do jednej z krawędzi, niektóre wymiary są w mm, a inne w cm. Dodać zestawienie 

materiału. SŁUP - po inżyniersku (bez obliczeń) wykonstruować blachy głowicy słupa (tak jak w 

podstawie) oraz dodać zestawienie materiału (potrzebna numeracja blach). Widok III-III ma 

przeskalowane wymiary (np. 840 zamiast 420mm).

19

112980 1+1+1 4.5 uzupełnić 5

Obliczenia: w słupie przeliczono trzon, ale zabrakło głowicy i podstawy. Rysunki: BELKA - brakuje 

odległości poziomej między osią śrub a krawędzią środnika. Dlaczego narysowano  5 otworów na 

śruby skoro w obliczeniach przyjęto 3 śruby. PODCIĄG - brakuje zestawienia materiału i nadania 

numerów poszczególnym blachom. Wymiary poziome podciągu mają zaczynać się od lewej krawędzi 

podciągu i kończyć na prawej krawędzi. Pokazać i zwymiarować w całości blachy styku montażowego 

(nakładki i przykładki). SŁUP - po inżyniersku (bez obliczeń) wykonstruować blachy głowicy i 

podstawy słupa oraz dodać zestawienie materiału (potrzebna numeracja blach). Póki co "sklejono" 

widoki z różnych rysunków.

20

112960 0+0+1

poprawić 

obliczenia 

słupa

poprawić 

rysunek 

podciągu i  

słupa

3

Obliczenia: lokalizacja styku montażowego (2,4m) jest nieprawidłowa, występuje kolizja z belką 

stropową i żebrem - na rysunku przyjąć lokalizacje np.. 1,8m.. Obliczenia słupa do poprawy - przyjęto 

błędną wartość siły obciążającej słup (powinno być powyżej 1000kN, dokładną wartość odczytać z 

programu). Rysunki: BELKA - brakuje odległości poziomej między osią śrub a krawędzią środnika. 

PODCIĄG - uwzględnić nową lokalizacje styku montażowego. Wymiar podciagu 8665 jest 

nieprawidłowy. Tam gdzie oznaczono oś A powinna być np. oś B. SŁUP - uwzględnić nowe obliczenia 

słupa.

21

107419 1+1+1 4.5 poprawić 5

Obliczenia: nośność na ścinanie V,b,rd  obliczona na str . 31 jest za duża (wsp. X,w może być co 

najwyżej = 1,0). Zmiana przekroju (2,4m str. 42) jest 10 cm od przyspawanych żeber (2,3m) - aby nie 

koncentrować naprężeń spawalniczych lepiej zachować większy dystans między stykiem a żebrami. 

Przy zwichrzeniu (str. 58) brak informacji skąd przyjęto Lc (długosć ta powinna wynikać z rozstawu 

stężeń lub zasięgu momentu zginającego). RYSUNKI: RZUT STROPU - poprawić rozstaw belek 

(rozstaw 230cm na wydruku 1:100 musi mieć 2,3cm - a nie ma). BELKA - poprawić skalę lub rysunek 

(wymiar 270mm na wydruku 1:10 musi mieć 27mm - a nie ma). PODCIĄG - brak wymiarów 

opisujących rozstaw żeber, długości pasów. Wymiarowanie otworów w środniku musi być dowiązane 

do jednej z krawędzi. Wg obliczeń (str. 91) styk montażowy znajduje się 1,0m od podpory środkowej 

(1) - na rysunku tego nie widać. Szczegół A - opisano jako blachy 6mm i 12mm ale gołym okiem 

widać, że proporcje blach są inne. Dodać zestawienie materiału. SŁUP - w obliczeniach jest słup z IPE 

140, na rysunku są ceowniki - poprawić. Dodać zestawienie materiału.


