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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Selected Industrial Structures

Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D24 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

Wybrane konstrukcje przemysłowe

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Student should get acquainted with the principles of design and construction of special industrial structures
(supporting structures for machine located above the floor level of the production building - the turboset
foundation and ceilings loaded by forces induced by machines as well as industrial chimneys.
Cel 2 Student should learn in the field of turboset foundations about principles of design of this type of structures

Kod archiwizacji: 733D91B8
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and the way how to take into account ground properties and vibration isolation in the calculation of the
dynamic response of these foundations.
Cel 3 Student should learn in the field of RC floors loaded by forces induced by machines with the principles of
design (calculation and construction).
Cel 4 Student should get acquainted with the loads acting on industrial chimneys.
Cel 5 Student should learn in the field of chimney design about the design principles and dimensioning of reinforced
concrete windshield and foundation according to EC.
Cel 6 Student should get acquainted with the issues of chimney durability and maintenance.
Cel 7 Development of student ability to work as a member of the project team.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Knowledge from courses: Theoretical Mechanics, Strength of Materials, Structural Mechanics, Technical Drawing,
Concrete Technology, Industrial Structures

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza The student describes and explains the design principles of supporting structures for machines
located above the floor level of the production building i.e. the turboset foundation and RC floor loaded by
forces induced by machines as well as industrial chimneys.
EK2 Umiejętności The student is able to design turbo generator foundation and define the parameters that
characterize the subsoil under the foundation.
EK3 Umiejętności The student is able to design a RC floor loaded by forces induced by rotary machine and
select the vibration isolation.
EK4 Wiedza The student describes and explains the principles of design and construction of reinforced concrete
chimney and their foundations according to EC
EK5 Umiejętności The student is able to design the foundation for industrial chimney and the windshield of
reinforced concrete chimney by EC standards.
EK6 Wiedza The student describes and explains the principles of chimney maintenance and durability.
EK7 Kompetencje społeczne The student works as a member of a project team and presents the results of the
team work.
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Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Computing task: a comparative analysis of the dynamic factors of soil stiffness
calculated by formulas given by the code and taken from the Table of soils for the
foundation with surface area greater than 50m2.

2

P2

Team project: Design of free-standing concrete chimney

24

P3

Individual project: Design of selected cross sections of the concrete chimney

4
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Wykład
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Supporting structures for rotary machines located above the floor level of the
building production - the turboset foundation and RC floor loaded by forces
induced by machines - and industrial chimneys as part of the industrial plants and
municipal services.

2

W2

Turboset Foundations: assumptions for the foundation on the basis of technical
documentation (types of machines and their location and impacts associated with
their work), design recommendations , characteristic of the dynamic properties of
the soil below the foundation level, dynamic and static calculations, dimensioning
- simplified (analytical) method of calculation of foundations; application of
computer methods; Execution requirements for turboset foundations.

2

W3

Vibration isolation for different types of machines.

1

W4

Industrial free-standing concrete chimneys - general knowledge and requirements
Loads acting on industrial chimneys: self and dead weight, wind effects, thermal
effects, accidental load.

4

W5

Principles of calculation and dimensioning of the reinforced concrete windshields
and foundation according to EC; design weakened cross sections of reinforced
concrete chimneys cause by flue gas openings.

4

W6

Issues concerning the chimney durability (Serviceability Limit States) as well as
chimney equipment

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Wykłady
N3 Konsultacje
N4 Dyskusja
N5 Prezentacje multimedialne
N6 Praca w grupach
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

45

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

15

Opracowanie wyników

8

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Projekt zespołowy
F3 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Przed przystapieniem do odpowiedzi ustnej wymagany jest kompletny projekt indywidualny i zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

more than 50% of the exam test

Na ocenę 3.5

more than 60% of the exam test
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Na ocenę 4.0

more than 70% of the exam test

Na ocenę 4.5

more than 80% of the exam test

Na ocenę 5.0

more than 90% of the exam test
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

more than 50% of the exam test

Na ocenę 3.5

more than 60% of the exam test

Na ocenę 4.0

more than 70% of the exam test

Na ocenę 4.5

more than 80% of the exam test

Na ocenę 5.0

more than 90% of the exam test
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

more than 50% of the exam test

Na ocenę 3.5

more than 60% of the exam test

Na ocenę 4.0

more than 70% of the exam test

Na ocenę 4.5

more than 80% of the exam test

Na ocenę 5.0

more than 90% of the exam test
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

more than 50% of the exam test

Na ocenę 3.5

more than 60% of the exam test

Na ocenę 4.0

more than 70% of the exam tests

Na ocenę 4.5

more than 80% of the exam test

Na ocenę 5.0

more than 90% of the exam test
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

more than 50% of the exam test

Na ocenę 3.5

more than 60% of the exam test
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Na ocenę 4.0

more than 70% of the exam test

Na ocenę 4.5

more than 80% of the exam test

Na ocenę 5.0

more than 90% of the exam test
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

more than 50% of the exam test

Na ocenę 3.5

more than 60% of the exam test

Na ocenę 4.0

more than 70% of the exam test

Na ocenę 4.5

more than 80% of the exam test

Na ocenę 5.0

more than 90% of the exam test
Efekt kształcenia 7

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

more than 50% of the exam test

Na ocenę 3.5

more than 60% of the exam test

Na ocenę 4.0

more than 70% of the exam test

Na ocenę 4.5

more than 80% of the exam test

Na ocenę 5.0

more than 90% of the exam test
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w4

N2 N4 N5

F3 P1

EK2

Cel 2

p1 w2

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F3 P1

EK3

Cel 3

w1 w3

N2 N4 N5

F3 P1

EK4

Cel 4

p2 w4 w5

N1 N2 N3 N4 N5

F3 P1
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK5

Cel 5

p2 p3 w4 w5

N1 N2 N3 N5 N6

F1 F2 F3 P1

EK6

Cel 6

p2 p3 w6

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

EK7

Cel 7

p2

N1 N3 N4 N6

F2 F3 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Falkowski J. — Konstrukcje nosne pod maszyny, Koszalin, 2009, Politechnika Koszalinska
[2 ] Lechman M. — Wolno stojace kominy zelbetowe. Obliczanie i projektowanie według norm PN-EN. Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki nr 459/2010, Warszawa, 2010, ITB
[3 ] Lipinski J. — Fundamenty pod maszyny, Warszawa, 1985, Arkady
[4 ] Varghese P.C. — Design of Reinforced Concrete Foundations, New Delhi, 2010, PHI Learning

Literatura uzupełniająca
[1 ] Golinski J. — Wibroizolacja maszyn i urzadzen, Warszawa, 1979, WNT
[2 ] Lechman M. — Nosnosc i wymiarowanie przekrojów pierscieniowych elementów mimosrodowo sciskanych,
Warszawa, 2006, ITB
[3 ] Kral L. — Elementy Budownictwa Przemysłowego, Warszawa, 1974, PWN

Literatura dodatkowa
[1 ] PN-EN 13084-1:2007 Kominy wolno stojace Część 1: Wymagania ogólne.
[2 ] PN-EN 13084-2:2007 Kominy wolno stojace Część 2: Kominy betonowe.
[3 ] PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[4 ] PN-73/B-12004 Ceramika budowlana. Cegła kominówka.
[5 ] PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.
[6 ] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czesc 1-1: Reguły ogólne i reguły dla
budynków.
[7 ] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[8 ] PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[9 ] ACI-351-3R-04, Foundations for Dynamic Equipment, Reported by ACI Committee 351
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Bogumił Wrana (kontakt: wrana@limba.wil.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana (kontakt: wrana@limba.wil.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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