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TEMAT

Zaprojektować układ poprzeczny nośny hali stalowej wg schematu podanego na rysunku.

A1                                          A2
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ZAKRES OBLICZEŃ

1. Ustalenie wymiarów hali.

2. Wstępna analiza hali w programie komputerowym.

3. Zebranie obciążeń działających na układ poprzeczny hali.

4. Przyjęcie rodzaju obudowy, ustalenie rozstawów rygli i płatwi oraz słupów pośrednich

5. Przyjęcie przekrojów poprzecznych płatwi dachowych, rygli (ściany podłużne) oraz ewentualnie

słupów pośrednich.

6. Dobór rozwiązania konstrukcyjnego dźwigara dachowego (oszacowanie przekrojów prętów pasów i

skratowania).

7. Dobór rozwiązania konstrukcyjnego słupa (oszacowanie przekrojów słupa).

8. Obliczenia statyczne układu poprzecznego hali (SOLDIS, RM-WIN, ROBOT).

9. Sprawdzenie poprawności przyjętych przekrojów słupa i dźwigara dachowego (ewentualna korekta

i powtórzenie obliczeń statycznych).

10. Ostateczne sprawdzenie nośności prętów kratownicy i słupa.

11. Sprawdzenie warunków stanu granicznego użytkowalności (SLS).

12. Zaprojektowanie wskazanych węzłów dźwigara kratowego.

13. Zaprojektowanie podstawy słupa.

14. Zaprojektowanie węzłów kratownicy w połączeniu ze słupem,

15. Zaprojektowanie połączenia montażowego dźwigara.



ZAKRES RYSUNKÓW

1. Rzut przyziemia – 1:100

2. Przekrój poprzeczny – 1:100

3. Rysunek konstrukcyjny elementu wysyłkowego dźwigara kratowego 1:10.

4. Rysunek konstrukcyjny słupa 1:10.

5. Schemat stężeń dachowych 1:100 lub 1:50.

6. Schemat stężeń ściennych (ściany podłużne) 1:100 lub 1:50



ZALICZENIE*

Student uzyskuje wpis z ćwiczeń projektowych na podstawie:

a) projektu 

b) obrony projektu (w formie kolokwium)

Obowiązują 3 terminy oddania projektu, są to jednocześnie terminy obrony projektu.

Termin 1 – 02 czerwca 2020 (zajęcia 14. tydzień dydaktyczny)

Termin 2 – 09 czerwca 2020 (zajęcia 15. tydzień dydaktyczny)

Termin 3 – 28 sierpnia 2020 (piątek)

Do kolokwium dopuszczone są tylko te osoby, które oddały projekt (projekt jest przepustką do

kolokwium). Wymagane są co najmniej dwie konsultacje projektu potwierdzone wpisami na karcie

projektowej.

Projekt w wersji elektronicznej i „spakowanej” należy przesłać na adres

gajewskijarekstudenci@gmail.com (potwierdzeniem przyjęcia projektu przez prowadzącego jest email

zwrotny). Pliki projektu należy umieścić w folderze głównym opatrzonym Nazwiskiem oraz Imieniem.

Pliki należy zapisywać w formacie oryginalnym (edytowalnym) oraz PDF. Należy dołączyć

skan/zdjęcie karty projektu. Oryginał karty projektu zostaje przekazany prowadzącemu podczas obrony

projektu.

* Z uwagi na sytuację wywołaną koronawirusem terminy zaliczenia mogą ulec zmianie. 
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