
KONSTRUKCJE METALOWE II - ND1, zima 2020/2021

Lp. Nr indeksu
 T1        

8/9.01.2021
T2  22/23.01.2021

T3   

22.02.2021
PROJEKT OBRONA

OCENA 

KOŃCOWA
UWAGI

1 99588 1+1+0 5 4 4.5

2 100325 1+1+0 5 4 4.5

3 100454 1+1+1

5 5 5

Z uwagi na łatwość montażu i przewozu elementów w wieżach 

stosuje się połączenia na śruby. W pkt. 3.2 powinno być L/100 = 

50000/100=500mm

4 100891 1+1+1 uzupełnić 5 Brakuje rysunku połączenia krawężnik-skratowanie.

5 104187 1+1+0
5- 4 4.5

Wyposażenie Aa2 należało pominąć i zastąpić siłami od 

producenta anten.

6 104213

0+0+0 poprawić poprawić

OBLICZENIA: w projekcie brakuje sprawdzenia nośności 

krawężników wieży. Model w Robocie musi mieć wartości 

obciążenia wiatrem z tabeli 6. POPRAWIĆ

7 106265 1+1+1 5 5 5 Dosłać plik Excela i Robota

8 107487

1+1+1 poprawić 5

OBLICZENIA: dosłać plik Excela i Robota. Obciążenia w Robocie 

przyjęto inne niż to wynika z tabeli 8, i pkt. 4.5.1. Zrzuty ekranu z 

Robota prezentują inne wartości sił wewnętrznych niż podano w 

tabeli 14. W tabeli 15, trzecia kolumna od prawej zmienić 

nagłówek na Nc,ed. W pkt. 5.6 powinno być L/100 = 

50000/100=500mm. POPRAWIĆ

9 107638

1+1+1 poprawić 5

OBLICZENIA: Siła normalna w zastępczym wsporniku ma błędną 

wartość, należy w programie usunąć automatyczny cieżar własny. 

Wówczas Nj,ed,zast (tabela 9) zamiast ok. 2200 będzie ok. 60 kN. 

Wartości Mj,ed,zast (tabela 9 i 10) przyjąć jako dodatnie. 

POPRAWIĆ

10 107654 1+1+1

5 5 5

Z uwagi na łatwość montażu i przewozu elementów w wieżach 

stosuje się połączenia na śruby. W pkt. 5.6 powinno być L/100 = 

50000/100=500mm

11 107655 1+1+1 5 5 5

12 108919

1+0.5+1 5 4.5 5

13 109701

1+1+1 poprawić 5

OBLICZENIA: w pliku Robota, wiatr jest przypisany do grupy nr 1, 

która ma mnożnik 1,1 zamiast 1,4 w konsekwencji moment 

zginający w zastępczym wsporniku jest zaniżony (1800 a powinno 

być ok. 2300) . Siła normalna w zastępczym wsporniku ma błędną 

wartość, należy w programie usunąć automatyczny cieżar własny. 

Wówczas Nj,ed,zast zamiast ok. 4100 będzie ok. 126 kN. 

POPRAWIĆ.

13 109705

1+1+1 poprawić 5

OBLICZENIA: w pliku Excela znajdują się obliczenia tylko 

współczynnika fi, i to nie dla wszystkich segmentów, brakuje 

obliczeń pozostałych tabel znajdujących się w pliku PDF. W pliku 

PDF, w tabeli 5 błędnie wyliczono q,p. W pliku Robota, wiatr jest 

przypisany do grupy nr 1 (obc. stałe), która ma mnożnik 1,2. Wiatr 

musi mieć mnożnik 1,6. Siła normalna w zastępczym wsporniku ma 

błędną wartość (jest za duża), należy w programie usunąć 

automatyczny cieżar własny. W pliku Robota oprócz obciążenia 

wiatrem należy wstawić siły pionowe o wartości równej 

szacunkowemu ciężarowi własnemu. W tabeli 12 zmienić nagłówki 

Mj,zast ; Vj,zast ; Nj,zast ; Nc,ed, zastąpić kolejno Mj,zast ; Nj,zast ; 

Nc,ed ; Nb,rd tak jak podawałem na zajęciach. POPRAWIĆ.

15 117595 1+1+0 5 4 5 Ocena wyżej z uwagi na wzorcowe wykonanie projektu.

16 117596

1+1+0 poprawić 4

Dosłać szczegół połęczenia. Dosłać plik Excela i Robota. W pkt. 

5.4.1. obciążenie wiatrem w Robocie ma inne wartości niż podane 

w tabeli 6 (a powinny być te same). Na karcie projektu jest klasa 

niezawdności 2, a co za tym idzie w Robocie należy przyjąć 

mnożniki obciążenia CW*1.1 i W*1.4. W tabeli 8 i 12 pole 

przekroju A1 jest błędnie wyliczone - w projekcie należy przyjąć 

rurę a nie pręt pełny. W tabeli 12 są błędy, nagłówki i wartości 

Mj,zast ; Vj,zast ; Nj,zast ; Nc,ed, zastąpić kolejno Mj,zast ; Nj,zast ; 

Nc,ed ; Nb,rd wg tego co podawałem na zajęciach. POPRAWIĆ

17 117598 1+1+1 5 5 5 OBLICZENIA: dosłać model z Robota

18 117599

poprawić T3

Dosłać plik Excela i Robota. W tabeli 8 i 12 pole przekroju A1 jest 

błędnie wyliczone - w projekcie należy przyjąć rurę a nie pręt 

pełny. Sprawdzić czy w Robocie mnożnik obc. wiatrem na pewno 

wynosi 1,2. W tabeli 12 nagłówki i wartości Mj,zast ; Vj,zast ; 

Nj,zast ; Nc,ed, zastąpić kolejno Mj,zast ; Nj,zast ; Nc,ed ; Nb,rd wg 

tego co podawałem na zajęciach.

19 117600 1+1+0 5 4 4.5

20 117601

poprawić T3

Dosłać plik Excela i Robota. W tabeli 12 (dotyczącej nośności) są 

inne wartości sił wewnętrznych niż na wykresach pokazanych w 

pkt. 5.4.2. Sprawdzić model Robota, siły wewnętrzne w tabeli 

wydają się za duże. 

21 117602 1+0+1 5 4 4.5



22 117603

1+0+0 4 3 4-

OBLICZENIA: w tabeli 5. pole As musi być równe polu As z tabeli 3. 

W tabeli 8 oraz tabeli nośności, przy typie profilu nie pisać fi 200 

tylko L200 (oznaczenie kątownika). Dosłać model z Robota i 

rysunek węzła.

23

117604 1+0+0 poprawić 3

Użyto nazwy maszt, ale wieża to nie maszt. Maszt ma odciagi, a 

wieża pracuje jak wspornik. W excelu arkusz "As" ma błędnie 

policzone wartości w kolumnie I, J, K, ponieważ wieża jest 

wykonana z rur, czyli Af=0.  W tabeli 4 pole Af = 0, natomiast Ac = 

As, ponieważ w wieży są tylko profile okrągłe. W tabeli 5 wsp. Ce(z) 

jest błędnie policzony, powinno być Ce(Ze), czyli Ce jest zależne od 

rzędnej Ze. W tabeli 8 i 12 pole przekroju A1 jest błędnie wyliczone 

- w projekcie należy przyjąć rurę a nie pręt pełny. POPRAWIĆ

24 117605

1+0+1 4.5 4 4.5
Detal połączenia jest błędnie rozwiązany (wykorzystano detal z 

połączenia profili okrągłych, przy kątownikach będzie inaczej).

25 117607 1+1+0 5 4 4.5

26 117608

1+0+1 5- 4 4.5

OBLICZENIA: na karcie projektu wieża ma 1. klase niezawodności 

tzn. w Robocie musi być CW*1.0+W*1.2 (zamiast CW*1.2+W*1.6). 

Dosłać model z Robota.


