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3. Koncepcja graficzna

4. Zestawienie obciążeń

5. Praca w programie Robot
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 - analiza globalna:

• pierwotny wykres naprężeń dla całego modelu z zaznaczonym zakresem wartości dopuszczalnych

• zestawienie grup przekraczających graniczne wartości naprężeń

Grupa / Zakres 

kondygnacji

Nr Pręta / 

Rodzaj

Lokalizacja 

(Węzeł/Pręt/Węzeł)
Wstępny przekrój Materiał

Przypadek / 

Kombinacja

Pierwotna 

wartość 

naprężenia [Mpa]

Pierwotna 

nośność

[%]

Skorygowany 

przekrój

Ostateczna wartość 

naprężenia [Mpa]

Ostateczna 

nośność

[%]

163/Słup    153/163/163 HEB 240 S275    20 / 10 S max/ 343,56 207,74% HEB 340 S max / 206,36 74,91%

162/Słup    152/162/162 HEB 240 S275    18 / 8 S min /-247,89 89,82% HEB 340 S min /-140,31 50,91%

1502 / Belka   152 /1502 /153 IPE 330 S275    20 /10 S max/ 635,10 231,23% IPE 750 x 173 S max/ 150,73 54,55%

1502 / Belka   152 /1502 /153 IPE 330 S275    20 /10 S min/ -654,14 237,87% IPE 750 x 173 S min/-150,73 54,55%

• tabela z przyjętymi końcowymi przekrojami dla poszczególnych przegród

6. Praca w programie AutoCad

 - rzut parteru (przyziemia)

 - rzut kondygnacji powtarzalnej

 - przekrój poprzeczny i podłużny oraz schemat montażowy

 - zestawienie stali

Cel projektu

Opis techniczny

 - lokalizacja

 - przeznaczenie obiektu

 - zestawienie powierzchni użytkowych wraz z kubaturą

 - podział na grupy wraz z numerami prętów, wstępnie dobrane kształtowniki, materiał

• schemat przekroju przez poszczególne przegrody, zestawienie ciężaru każdej warstwy przegrody oraz suma całkowitego ciężaru przegrody

 • wiatr - obliczenie według PN-EN1-1-4, podział na strefy z uwagi na budynek wysoki, rysunek podziału na strefy, obliczenia dla każdej strefy, 

wyjaśnienie z jakiej rozpiętości pomiędzy stężeniami przeprowadzono obliczenia w zestawieniu

 - zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe

 - schemat konstrukcji

 - dobór rozstawu ram stężonych

 • śnieg - obliczenie według PN-EN1-1-3

 - obciążenia użytkowe:

• przyjęte wartości obciążenia użytkowego

 - przeliczenie obciążeń na 1 metr długości

 - model konstrukcji z pokazanymi symbolami podpór, numerami prętów, węzłów, zwolnienia

5/XV-IXX

Komputerowe wspomaganie projektowania

- wymagania do projektu

• tabela zawierająca następujące dane dla poszczególnych grup: wstępnie dobrany przekrój, pierwotną wartość naprężenia, skorygowany 

przekrój, ostateczną wartość naprężenia

• otateczny wykres naprężeń dla całego modelu, po uwzględnieniu korekty przekrojów, z zaznaczonym zakresem wartości dopuszczalnych

 - zestawienie przyjętych rozwiązań przegród, współczynniki przenikania ciepła w zależności od  przegrody

• każdy przypadek przedstawiony na osobnym modelu z Robota wraz z podaniem wartości danego obciążenia

• tabela kombinacji z Robota

• tabela obciążeń z Robota

 - kombinacje obciążeń:

• podstawowe wzory kombinacji

• współczyniki kombinacji

• zestawienie kombinacji w postaci tabeli Excelowej lub w postaci rozpisanych wzorów

 - przypadki obciążeń: 

 - rzut kondygnacji powtarzalnej

 - obciążenia stałe:

 - obciążenia klimatyczne: 




