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Przykładowy spis tre ści pracy dyplomowej. 
 

 Efektem finalnym wykonania pracy dyplomowej  jest  wydrukowany egzemplarz papierowy 
w którym muszą być przedstawione i zebrane w sposób uporządkowany: założenia obliczeniowe, 
obliczenia statyczne i dokumentacja rysunkowa.   
 W celu usystematyzowania  i ułatwienia sporządzenia prawidłowego spisu treści co do 
zakresu i formy, przygotowano poniższy przykład. W przykładzie zacytowano wybrane fragmenty 
zrealizowanych  prac dyplomowych w Katedrze Konstrukcji Metalowych. Zwracamy uwag ę, że 
umieszczone cytowania nie stanowi ą  ciągu logicznego zostały wprowadzone w celu 
zobrazowania jako przykład dla konkretnego punktu o pisu. Dlatego Dyplomaci winni taktować 
poniższe opracowanie jako wytyczne co formy  i zakresu jaki powinien być umieszczony w pracy 
dyplomowej. Należy pamiętać, że nazwy poszczególnych punktów spisu treści mogą ulec zmianie 
z uwagi  na  przedmiot  obliczeń, który zależy bezpośrednio od tematu pracy dyplomowej. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania pracy dyplomowej zalecamy opracowanie 
wstępnego planu  - tzw. ogólnego spis treści, który powoli na wykonanie pracy w sposób 
uporządkowany. 
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I. Wprowadzenie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

W tym akapicie podajemy nast ępujące informacje: 
podstaw ę opracowania stanowi temat pracy dyplomowej in żynierskiej nr pt.: „ ……….. ” wydany 
przez Wydział Budownictwa L ądowego i Wodnego w dn.: ...... . 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 (z pó źniejszymi zmianami). 
Dane wyj ściowe otrzymane do Opiekuna pracy dyplomowej. 
 

 

1.2. Założenia projektowe 

1.2.1. Dane ogólne 

W tym akapicie podajemy nast ępujące informacje: 
Lokalizacja projektowanego obiektu. 
Dane dotycz ące jego długo ści szeroko ści  i wysoko ści ( wymiary w planie dotycz ą powierzchni 
zabudowy ). 
Kubatura obiektu ( obliczy ć w sposób przybli żony, poniewa ż Dyplomant nie dysponuje projektem 
architektonicznym, a to wlanie niego takie dane uzy skujemy ). 
Dokumentacja geologiczno – in żynierka  ( z uwagi na to że nie dysponujemy rzeczywist ą 
dokumentacj ą geologiczn ą, należy niezb ędne dane wyj ściowe ustali ć z Opiekunem Pracy ). Nale ży 
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pamiętać, że to tylko Projektant Konstrukcji podejmuje decyzj ę o ilo ści, rozmieszczeniu i gł ęboko ści 
otworów geologicznych. Rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych war unków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) . 

 

1.2.2. Przyj ęte warunki posadowienia konstrukcji  

W tym akapicie podajemy nast ępujące informacje: 
Do jakiej kategorii geotechnicznej jest zaliczony p rojektowany obiekt 
Opis warunków gruntowo – wodnych przyj ętych wspólnie z Opiekunem pracy. 

 

1.2.3. Materiały u żyte w konstrukcji 

 

1.3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 

1.3.1. Normy 

W tym akapicie podajemy nast ępujące informacje: 
Wymienny wszystkie normy  i wytyczne o charakterze normowych które s ą wykorzystane w 
opracowaniu EC1, EC2, EC3 ……  

1.3.2. Literatura techniczna 

W tym akapicie podajemy nast ępujące informacje: 
Wymieniamy literatur ę która stanowiła uzupełnienie wiedzy  i stosowanych  rozwi ązań 
konstrukcyjnych w trakcie procesu projektowania.  
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1.3.3. Licencje i wykorzystane oprogramowanie 

W tym akapicie podajemy: 
Nawę programu i typ licencji z której korzystali śmy przy wykonywaniu pracy dyplomowej.  
 

1.4. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciw po żarowe. 

 

II. Projekt wstępny 

2. Wariant I 

2.1. Założenia rozwi ązań konstrukcyjnych wariantu I 

Należy w kilku zdaniach  opisa ć założenia konstrukcyjne dotycz ące wariantu I: 
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Typ konstrukcji  np. układ ramowy portalowy, rygiel  pełno ścienny lub kratowych, zamocowany 
sztywno lub przegubowo, rodzaj słupów, rozstaw głów nego układu no śnego, rozpi ętość , sposób 
zamocowania w fundamencie itp. 
Typ st ężeń, rozmieszczenie st ężeń lub innych elementów zapewniaj ących geometryczn ą 
niezmienno ść 
Rodzaj  materiałów konstrukcyjnych: gatunek stali, klasa betonu 

 
 

2.2. Schemat konstrukcji dla wariantu I 

2.3. Obciążenia  

Zawsze przy zbierani obci ążeń należy poda ć nr normy na podstawie jakich zostały przyj ęte ciężary  
własne wyrobów konstrukcyjnych. 

2.3.1. Obciążenia stałe 

Do zebrania obci ążeń stałych korzystamy z  normy PN-EN 1991-1-1. 
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2.3.2. Obciążenia zmienne klimatyczne 

Do zebrania obci ążeń stałych korzystamy z  normy PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4, PN-EN 1991-1-5. 
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Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013 11 

2.3.3. Obciążenia zmienne technologiczne i u żytkowe 

Do zebrania obci ążeń stałych wykorzystujemy norm ę PN-EN 1991-1-1. 

2.4. Obliczenia wst ępne konstrukcji 

2.4.1. Poz.1 – pokrycie dachu 

 

2.4.1.1. Schemat statyczny 

W tym punkcie rysujemy schemat statyczny  elementu konstrukcyjnego. 

 

2.4.1.2. Schematy obci ążeń 

W tym punkcie na rysunku schematu stycznego rysujem y osobno schematy obci ążeń – 
ponumerowane. 
Należy poda ć formuły kombinacji.  
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2.4.1.3. Przyj ęcie profilu przekroju poprzecznego  

W tym punkcie nale ży wykona ć stanu SGN (ULS) i SGU (SLS) na podstawie wyznaczon ych sił 
wewn ętrznych. 
Obliczenia zako ńczyć stwierdzeniem jaki  profil stalowy przyj ęto. 

 
 

 
 

 
 

2.4.2. Poz.2 – obudowa ścian bocznych 
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2.4.2.1. Schemat statyczny i obci ążenia 

 
 

2.4.2.2. Przyj ęcie profilu przekroju poprzecznego  
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2.4.3. Poz.3 – płatew dachowa 

2.4.3.1. Schemat statyczny 

2.4.3.2. Schematy obci ążeń 

2.4.3.3. Przyj ęcie przekroju poprzecznego  

2.4.4. Poz.4 – rygiel ścienny 

2.4.4.1. Schemat statyczny 

2.4.4.2. Schematy obci ążeń 

2.4.4.3. Przyj ęcie przekroju poprzecznego  

2.4.5. Poz.5 – rygiel ramy poprzecznej  

2.4.5.1. Schemat statyczny konstrukcji  

2.4.5.2. Schematy obci ążeń 

2.4.5.3. Zestawienie sił wewn ętrznych  

2.4.5.4. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych 

2.4.5.5. Zestawienie przyj ętych przekrojów poprzecznych 

2.4.6. Poz. 6 – słup ramy  

2.4.6.1. Schemat statyczny konstrukcji  

2.4.6.2. Schematy obci ążeń 

2.4.6.3. Zestawienie sił wewn ętrznych  

2.4.6.4. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych 

2.4.6.5. Zestawienie przyj ętych przekrojów poprzecznych 

2.4.7. Poz.7  - Stężenia połaciowe 

2.4.7.1. Schemat statyczny 

2.4.7.2. Schemat obci ążenia 

2.4.7.3. Siły wewn ętrzne 

2.4.7.4. Wymiarowanie elementów st ężenia 

2.4.7.5. Schemat konstrukcji st ężenia 

2.4.8. Poz.8.  – Stężenia  pionowe ścian bocznych 

2.4.8.1. Schemat statyczny 

2.4.8.2. Schemat obci ążenia 

2.4.8.3. Siły wewn ętrzne 
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2.4.8.4. Wymiarowanie elementów st ężenia 

2.4.8.5. Schemat konstrukcji st ężenia 

3. Wariant II 

3.1. Założenia rozwi ązań konstrukcyjnych wariantu I 

3.2. Schemat konstrukcji dla wariantu I 

3.3. Obciążenia  

3.3.1. Obciążenia stałe 

3.3.2. Obciążenia zmienne klimatyczne 

3.3.3. Obciążenia zmienne technologiczne 

3.4. Obliczenia wst ępne konstrukcji 

3.4.1. Poz.1 – pokrycie dachu 

3.4.1.1. Schemat statyczny 

3.4.1.2. Schematy obci ążeń 

3.4.1.3. Przyj ęcie profilu przekroju poprzecznego  

3.4.2. Poz.2 – obudowa ścian bocznych 

3.4.2.1. Schemat statyczny 

3.4.2.2. Schematy obci ążeń 

3.4.2.3. Przyj ęcie profilu przekroju poprzecznego  

3.4.3. Poz.3 – płatew dachowa 

3.4.3.1. Schemat statyczny 

3.4.3.2. Schematy obci ążeń 

3.4.3.3. Przyj ęcie przekroju poprzecznego  

3.4.4. Poz.4 – rygiel ścienny 

3.4.4.1. Schemat statyczny 

3.4.4.2. Schematy obci ążeń 

3.4.4.3. Przyj ęcie przekroju poprzecznego  

3.4.5. Poz.5 – rygiel ramy poprzecznej  

3.4.5.1. Schemat statyczny konstrukcji  

3.4.5.2. Schematy obci ążeń 

3.4.5.3. Zestawienie sił wewn ętrznych  
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3.4.5.4. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych 

3.4.5.5. Zestawienie przyj ętych przekrojów poprzecznych 

3.4.6. Poz. 6 – słup ramy  

3.4.6.1. Schemat statyczny konstrukcji  

3.4.6.2. Schematy obci ążeń 

3.4.6.3. Zestawienie sił wewn ętrznych  

3.4.6.4. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych 

3.4.6.5. Zestawienie przyj ętych przekrojów poprzecznych 

3.4.7. Poz.7  - Stężenia połaciowe 

3.4.7.1. Schemat statyczny 

3.4.7.2. Schemat obci ążenia 

3.4.7.3. Siły wewn ętrzne 

3.4.7.4. Wymiarowanie elementów st ężenia 

3.4.7.5. Schemat konstrukcji st ężenia 

3.4.8. Poz.8.  – Stężenia  pionowe ścian bocznych 

3.4.8.1. Schemat statyczny 

3.4.8.2. Schemat obci ążenia 

3.4.8.3. Siły wewn ętrzne 

3.4.8.4. Wymiarowanie elementów st ężenia 

3.4.8.5. Schemat konstrukcji st ężenia 

III. Analiza techniczno -  ekonomiczna 

3.5. Wariant I 

 

3.5.1. Charakterystyka rozwi ązań konstrukcyjnych  

 Elementem konstrukcyjnym przenoszącym obciążenie z  połaci  dachowych i przekazującym  je na  główny ustrój 

nośny jest  trójprzęsłowa  blacha  trapezowa  T135 o  grubości 0,75mm  firmy „Blachy Pruszyński”. W części okapowej ze 

względu na wzmożone obciążenie wiatrem zastosowano większą grubość blachy trapezowej wynoszącą 

0,88mm.Konstrukcje ścienną przewidziano z blachy trapezowej T35 grubości 0,50mm firmy „Blachy Pruszyński” opartą 

na kasetonach o wymiarach 600/100 , wypełnionych wełną mineralną.  Kasetony te tworzą ustrój  trójprzęsłowy i są 
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oparte na słupach rozstawionych co 6,00m.Główny ustrój nośny w tym wariancie tworzy rama blachownicowa wraz z 

niezbędnym systemem stężeń oraz oddzielną konstrukcją ściany szczytowej. Spadek połaci dachowej  jest 

dwukierunkowy i  wynosi 5 stopni.  Rozstaw ram wynosi 6,00m.  Połączenie słupów z fundamentem przewidziano w 

sposób przegubowy. Połączenie słupów z ryglem również jest przegubowe, lecz aby uzyskać geometryczną niezmienność 

konstrukcji w płaszczyźnie ramy  zastosowano dodatkowe zastrzały łączące słup z wysuniętym  po za  niego  dźwigarem.  

W ten sposób  uniknięto skomplikowanych połączeń naroży ramy w których występuje złożony stan naprężeń. Rygiel  

powtarzalnej konstrukcji ramowej  tworzy blachownica o zmiennym przekroju, tak  ukształtowana,  aby  rozmieszczenie  

materiału w ustroju  nośnym  było adekwatne do wytężenia oraz ekonomiczne. Wymiary blachownicy są następujące: 

- całkowita długość dźwigara wynosi 36,00m  

- całkowita wysokość dźwigara w miejscach bardziej wytężonych wynosi: 1,028m 

- całkowita wysokość dźwigara w miejscach mniej wytężonych wynosi: 1,020m 

- wysokość środnika wynosi: 1000mm 

- grubość środnika wynosi 8mm 

- szerokości pasów wynoszą 220mm 

- grubości pasów w miejscach bardziej wytężonych wynoszą: 14mm 

- grubości pasów w miejscach mniej wytężonych wynoszą: 10mm 

Dźwigar blachownicowy zaprojektowano jako belkę w czwartej klasie przekroju w związku z czym przewidziano  

następujące rodzaje żeber usztywniających  

konstrukcje: 

-  żebra podporowe podatne, obustronne  w  postaci blachy  o wymiarach 

1000x100x12mm 

-  żebra pośrednie, obustronne    w rozstawie 2,00m  z  blach  o wymiarach 

1000x100x8mm 

- żebra skrajne z blach o wymiarach 1020x220x18mm 

Słupy powtarzalnej konstrukcji ramowej przewidziano w postaci blachownic 

o zmiennym przekroju, zbieżnym do podstawy. Wymiary słupa są następujące: 

- całkowita wysokość słupa wynosi: 11,00m 

- wysokość środnika u podstawy słupa wynosi: 300mm 

- wysokość środnika przy połączeniu słupa z ryglem wynosi: 600mm 

- grubość środnika wynosi: 10mm 

- grubości pasów wynoszą: 20mm 

- szerokości pasów wynoszą: 240mm 

Zastrzał łączący słup z dźwigarem zaprojektowano z  walcowanej  rury okrągłejbez szwu o wymiarach przekroju 

70x8,8mm.W celu uzyskania geometrycznej niezmienności konstrukcji w płaszczyźnie dachu 

oraz  ścian podłużnych zastosowano odpowiedni układ stężeń.  W ich  skład wchodzi:stężenie połaciowe poprzeczne oraz 

stężenie ścian podłużnych.  Ze względu na dach bezpłatwiowy stężenie poziome poprzeczne stanowi niezależny układ  

konstrukcyjny wykorzystujący  pasy górne blachownicy.  W skład tego stężenia wchodzą ponadto:  

rury okrągłe bez szwu 108x6,3mm  w rozstawie  6,40m  oraz pręty okrągłe  f28, 

tworzące  w modelu obliczeniowym stężenia odpowiednio słupki kratownicy oraz  

wykratowania  typu X.  Ze względu na obudowę hali z kasetonów, stężenia  

międzysłupowe przewidziano jako niezależny system stężeń wykorzystujący  stężane  

słupy główne układów poprzecznych.  Jako rygle w tym stężeniu zaprojektowane rury  

okrągłe bez szwu 108x6,3mm, natomiast wykratowanie stanowią tak jak w przypadku  

stężenia połaciowego poprzecznego  pręty okrągłe  f32  stanowiące wykratowanie  

typu X. 

Ściana szczytowa stanowi oddzielną konstrukcję odsuniętą o odległość równą rozstawowi ram głównych (6,00m). W jej 

skład wchodzą następujące elementy: 

- Rygle dachowe z kształtowników IPE 200 

- Słupy z dwuteowników szerokostopowych HEB 200 w rozstawie 6,40m 

- Rygle ścienne w rozstawie 2,60m z rur okrągłych bez szwu 48,3x5,6mm 

- Krzyżulce stężające ścianę szczytową z rur okrągłych bez szwu 60,3x10mm 
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3.5.2. Zestawienie ci ężaru konstrukcji 

 
 

 

3.6. Wariant II 

3.6.1. Charakterystyka rozwi ązań konstrukcyjnych  

W wariancie II obci ążenie z  połaci  dachowych  przekazywane jest    prz ez trójprz ęsłow ą blach ę 
trapezow ą T45 o grubo ści 0,50mm  na  płatwie  zimnogi ęte202 Z 20, których rozstaw wynosi 2,30m.  
Zgodnie z systemem Sleeved firmy METSEC zastosowano   nakładki  na co drugiej podporze po średniej  
(uło żone  w sposób mijankowy) oraz na ka żdej podporze skrajnej.  Dodatkowo przewidziano 
systemowet ężniki kalenicowe z pr ętów o średnicy 16mm oraz t ężnik okapowy wykonanyz k ątowników 



Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013 20 

ocynkowanych 45x45x2mm.Konstrukcje ścienn ą przewidziano w postaci płyt warstwowych  firmy 
Kingspan KS 1000RW  o grubo ści rdzenia 40mm.  Tworzy ć one b ędą ustrój dwuprz ęsłowyi 
przekazywa ć obci ążenie od parcia  b ądź ssania  wiatru na rygle ścienne wykonane z  kształtowników 
zimnogi ętych typu „C”  172/14 zgodnie z systemem „Sleeved” firmy METSEC.  Nakładki w tym 
systemie zastosowano  w tych samych miejscach co wp rzypadku płatwi.  Dodatkowo przewidziano 
monta ż systemowych ściągów  linowych i odpowiednich t ężników. 
 Główny ustrój no śny w tym wariancie tworzy:  rama o ryglu kratowym  i słupach wykonanych z 
kształtowników walcowanych, niezb ędny system st ężeń oraz oddzielnakonstrukcja  ściany szczytowej.  
Rozstaw ram wynosi 6,00m.  Spadek połaci dachowej j est dwukierunkowy i wynosi 5 stopni.  Rygiel 
kratowy  o rozpi ętości 32,00m  jest przegubowo poł ączony z słupami.  W celu zapewnienia 
geometrycznej niezmienno ści układu w płaszczy źnie ramy poł ączenie słupów z fundamentem 
przewidziano jako sztywne.W ęzły rygla kratownicowego zaprojektowano w miejscach  wyst ępowania 
płatwi dachowych  w celu osiowego przekazywania sił   na pręty d źwigara.   
 Słupki kratownicy przewidziano w co drugim w ęźle.  Na przekroje poszczególnych elementów  
rygla kratowego przyj ęto nast ępujące kształtowniki: 
- pas dolny wykonany z kształtowników HEB 100 
- pas górny wykonany z kształtowników HEB 160 
- krzy żulce wykonane z rur okr ągłych bez szwu 88,9x8mm- słupki wykonane z rur okr ągłych bez szwu 
48,3x4mm.  
 Słupy powtarzalnej konstrukcji ramowej  zaprojekto wano  z dwuteowników szerokostopowych HEB 
300 o całkowitej wysoko ści 10,60m. Zastosowano analogiczny system st ężeń    jak w poprzednim 
wariancie z tym, że  dobrano  nieco inne przekroje  oraz  dodano  nie zbędne st ężenie 
międzywi ązarowe, zabezpieczaj ące dźwigar przed  skr ęceniem, pochyleniem i wywróceniem.  Nie 
przewidziano  wł ączenia płatwi zimnogi ętych  do st ężenia połaciowego poprzecznego oraz rygli 
ściennych  do st ężenia mi ędzysłupowego ze  wzgl ędu na  ich nieprzystosowanie  do przenoszenia sił 
ściskaj ących.   
 W skład st ężenia połaciowego poprzecznego wchodzi pas górny kra townicy,  rury okr ągłe bez 
szwu o wymiarach 108x5,6mm  i pr ęty okr ągłe  f25  tworz ące wykratowanie  typu X.  Z kolei w st ężeniu 
międzysłupowym zastosowano rury okr ągłe o  tym samym polu przekroju poprzecznego  co w stężeniu 
poziomym poprzecznym oraz pr ęty okr ągłe  f28  jako wykratowanie typu X. St ężenie mi ędzywi ązarowe 
rozmieszczono  w polach, w których wyst ępuje st ężenie połaciowe poprzeczne.  Ze wzgl ędu na du żą 
rozpi ętość hali, st ężenia pionowe podłu żne przewidziano w środku rozpi ętości hali oraz w w ęzłach  
przedskrajnych d źwigara kratowego.  Na podstawie warunku minimalnej smukło ści dobrano 
kształtowniki z rur kwadratowych 70x70x4mm. 
Ściana szczytowa podobnie jak w wariancie poprzednim  stanowi oddzieln ą konstrukcj ę odsuni ętą o 
odległo ść równ ą rozstawowi ram głównych (6,00m). W jej skład wchod zą nast ępujące elementy: 
- Rygle dachowe z kształtowników IPE 180 
- Słupy z dwuteowników szerokostopowych HEB 180 w r ozstawie 4,58m 
- Rygle ścienne w rozstawie 2,00m z rur okr ągłych bez szwu 54x5,6mm 
- Krzy żulce st ężające ścian ę szczytow ą z rur okr ągłych bez szwu 51x6,3mm 
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3.6.2. Zestawienie ci ężaru konstrukcji 
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3.7. Wybór wariantu i przyj ęte rozwi ązania do projektu szczegółowego 

 

IV. Projekt szczegółowy 

3.8. Opis techniczny  

Uzupełniamy opis techniczny wybranego wariantu na p odstawie wcze śniej wykonanych analiz. 

3.8.1. Dane ogólne obiektu 

 

3.8.2. Dane materiałowe 
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3.8.3. Warunki posadowienia obiektu  

3.8.4. Charakterystyka przyj ętych rozwi ązań konstrukcyjnych 

 

3.8.5. Wytyczne odbioru i monta żu konstrukcji 

 

3.8.6. Projektowane zabezpieczenia antykorozyjne 

3.9. Obliczenia statyczno – wytrzymało ściowe 

 

3.9.1. Zestawienie głównych pozycji obliczeniowych  

 

3.9.2. Zestawienie obci ążeń dla projektu budowlanego 
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3.9.2.1. Obciążenia stałe 

3.9.2.2. Obciążenia zmienne klimatyczne 

3.9.2.3. Obciążenia zmienne technologiczne  

3.9.2.4. Obciążenia zmienne u żytkowe 

3.9.2.5. Kombinacje obci ążeń 

3.9.3. Poz.01 – pokrycie dachu 

3.9.3.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.3.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.3.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.3.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.3.5. Przyj ęcie przekroju poprzecznego 

3.9.4. Poz.02 – obudowa ścian bocznych i ściany szczytowej  

3.9.4.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.4.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.4.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.4.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.4.5. Przyj ęcie przekroju poprzecznego 

3.9.5. Poz.03 – płatew dachowa 

3.9.5.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.5.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.5.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.5.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.5.5. Przyj ęcie przekroju poprzecznego 

3.9.6. Poz.04 – Rygiel ściany bocznej  i ściany szczytowej 

3.9.6.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.6.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.6.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.6.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.6.5. Przyj ęcie przekroju poprzecznego 

3.9.7. Poz.05 – Poprzeczny układ no śny - rygiel 
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3.9.7.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 
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3.9.7.2. Wyniki oblicze ń statycznych 
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Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013 30 

 

3.9.7.3. Sprawdzenie SGN 
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3.9.7.4. Sprawdzenie SGU 
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3.9.8. Poz.06 – słup ramy układu poprzecznego 

3.9.8.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.8.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.8.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.8.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.8.5. Przyj ęcie przekroju poprzecznego 

3.9.9. Poz.07 – słupek ściany szczytowej 

3.9.9.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.9.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.9.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.9.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.9.5. Przyj ęcie przekroju poprzecznego 

 

3.9.10. Poz.08 – st ężenia ściany szczytowej 

3.9.10.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.10.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.10.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.10.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.10.5. Przyj ęcie przekrojów poprzecznych 
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3.9.11. Poz.09 – st ężenia połaciowe 

3.9.11.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.11.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.11.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.11.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.11.5. Przyj ęcie przekrojów poprzecznych 

 

3.9.12. Poz.10 – st ężenia pionowe ścian bocznych 

3.9.12.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.12.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.12.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.12.4. Sprawdzenie SGU 

3.9.12.5. Przyj ęcie przekrojów poprzecznych 

 

3.9.13. Poz.11 – stopa fundamentowa 

3.9.13.1. Schemat statyczny  i przypadki obci ążeń 

3.9.13.2. Wyniki oblicze ń statycznych 

3.9.13.3. Sprawdzenie SGN 

3.9.13.4. Sprawdzenie SGU 

 

3.9.14. Połączenia monta żowe 

3.9.14.1. Połączenie rygla ramy w kalenicy 

3.9.14.2. Połączenie rygla ze słupem 

3.9.14.3. Połączenie słupa z fundamentem 

3.9.14.4. Połączenia st ężeń połaciowych  

3.9.14.5. Połączenia st ężeń ścian bocznych 

3.9.14.6. Połączenia obudowy z konstrukcj ą wsporcz ą  
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3.9.15. Załączniki 

3.9.15.1. Tablice dopuszczalnych obci ążeń dla pokrycia dachowego – wyci ąg 

3.9.15.2. Tablice dopuszczalnych obci ążeń dla obudowy ścian – wyci ąg 

 

3.10. Dokumentacja rysunkowa 

3.10.1. Rys.01. Przekrój poprzeczny hali. Skala 1:5 0 

3.10.2. Rys.02. Rysunek zestawczo – monta żowy. Skala 1:100 

3.10.3. Rys.04. Element B1 (rysunek warsztatowy 1:1 0) 

3.10.4. Rys.05. Element B2 (rysunek warsztatowy 1:1 0) 

 

 

3.11. Zestawienie stali kształtowej 

3.11.1. Zestawienie stali kształtowej nr Z1 – R03 

3.11.2. Zestawienie stali kształtowej nr Z2 – R06 

3.11.3. Zestawienie stali kształtowej nr Z3 – R07 

 

Uzupełniaj ące informacje dotycz ące zawarto ści opisu technicznego: 
 

 Praca dyplomowa in żynierska ma stanowi ć jedn ą z części składowych Projektu Budowlanego w 
zakresie konstrukcji obiektu. Dlatego opis technicz ny musi odnosi ć się do wszystkich istotnych rzeczy 
związanych  z wykonaniem konstrukcji, która spełnia ć będzie w pełni zało żenia oblicze ń statyczno – 
wytrzymało ściowych przez zało żony okres eksploatacji obiektu. 
 Opis techniczny konstrukcji stanowi uzupełnienie c zęści rysunkowej projektu budowlanego. W 
opisie nale ży poda ć dane techniczne, których nie mo żna przedstawi ć na rysunkach, które głównie dotycz ą 
warunków wykonania i odbioru konstrukcji oraz niezb ędne dane konstrukcyjne i materiałowe.  Ponadto 
umieszcza si ę między innymi informacje o miejscu wznoszenia obiektu dane o Inwestorze  lub Instytucji 
zatwierdzaj ącej projekt. Po przeczytaniu opisu technicznego Inw estor i Wykonawca powinien by ć 
dokładnie zorientowany o przeznaczeniu dokumentacji  i przyj ętych rozwi ązaniach konstrukcyjnych. 
Należy zwróci ć uwag ę, że opracowana dokumentacja jest wykorzystywana w kil ku etapach realizacji 
obiektu: 
Etap ogłoszenia przetargu – z dokumentacji i opisu technicznego ,musz ą wynika ć takie informacje jak: 
ciężar konstrukcji jako cało ści wraz z podziałem na poszczególne elementy wysyłk owe i warsztatowe 
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(można to przedstawi ć w formie tabelarycznej),  powierzchnie malowania d la w/w elementów (w chwili 
obecnej jest to standardowe zestawienie jakie gener ują programy wspomagaj ące rysowanie konstrukcji 
stalowych w środowisku CAD np. Best -CAD, BIK itp.), sposób zabe zpieczenia ppo ż. konstrukcji stalowej,  
zestawienie powierzchni pokrycia ścian i dachu konstrukcji, oraz sprawy zwi ązane z posadowieniem 
obiektu np. stopy fundamentowe, belki podwalinowe, kubatura betonu  itp. 
Etap realizacji obiektu – z dokumentacji musi wynik ać jak zlokalizowany obiekt na działce ( to zawsze 
wynika z projektu zagospodarowania). 

 


