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Zakres prezentacji:

 Cel zbierania informacji,

 Kryteria klasyfikacji,

 Strategia zbierania informacji,

 Charakter uzyskanych informacji,

 Analiza zebranych danych,

 Obiekty typowane do monitoringu,

 Wnioski i uwagi.



Cel projektu badawczego w 

zakresie obiektów kubaturowych:

 Utworzenie katalogu obiektów 

budowlanych, dla których wskazane jest 

opracowanie i instalowanie systemów 

monitorowania konstrukcji,

 Utworzenie katalogu najczęściej 

występujących awarii i katastrof wraz z 

wnioskami do monitorowania,

 Opracowanie wymagań do systemów 

monitorowania zachowania się konstrukcji 

obiektów wielkopowierzchniowych.



Kryteria klasyfikacji obiektów budowlanych pod 

kątem potrzeb monitoringu:

 Obowiązek dwukrotnego przeglądu w ciągu roku -

(art. 62 ust. 1 pkt 3 znowelizowanego Prawa 

budowlanego)

• Obiekty użyteczności publicznej spełniające 

kryterium obowiązkowego dwukrotnego przeglądu,

• Obiekty inne o powierzchni przekraczającej             

10 000m2 (hale produkcyjne, centra logistyczne, 

obiekty magazynowe)



Kryteria klasyfikacji obiektów budowlanych pod 

kątem potrzeb monitoringu – normalizacja 

projektowania: EN 1990

Definition of consequences classes 

 
Consequences 

Class 

Description Examples of buildings and civil 

engineering works 

CC3 High consequence for loss of human 

life, or economic, social or 

environmental consequences very great 

Grandstands, public buildings where 

consequences of failure are high (e.g. a 

concert hall) 

CC2 Medium consequence for loss of 

human life, economic, social or 

environmental consequences 

considerable 

Residential and office buildings, public 

buildings where consequences of 

failure are medium (e.g. an office 

building) 

CC1 Low consequence for loss of human 

life, and economic, social or 

environmental consequences small or 

negligible 

Agricultural buildings where people do 

not normally enter (e.g. storage 

buildings), greenhouses 

 



Strategia zbierania informacji o 

obiektach budowlanych:

 Wnioski do WINB (16),

 Wnioski do PINB (379),

 Informacje zebrane w internecie,

 Wnioski do właścicieli i zarządców sieci 

handlowych,

 Zasoby własne uczestników programu,

 Informacje uzyskane z jednostek 

projektowych.



Strategia zbierania informacji o 

awariach i katastrofach:
 Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego,

 Raporty opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,

 Wydawnictwa książkowe na temat błędów i awarii konstrukcji 

budowlanych,

 Wydawnictwa konferencji naukowo-technicznych – w zakresie 

zagadnień zagrożeń, uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych,

 Artykuły i publikacje w prasie technicznej na temat różnych 

przypadków stanów zagrożenia, uszkodzeń  i awarii konstrukcji 

budowlanych,

 Zarządzenia i raporty organizacji naukowo-technicznych oraz władz 

administracyjnych (np. roczne raporty GUNB) i normalizacyjnych,

 Ekspertyzy z zasobów własnych wykonawców programu.



Przykład wniosku i pisma składanego do 

WINB/PINB:



Charakter uzyskiwanych odpowiedzi:

 Pisemna (informacje ogólne, zestawienia    

obiektów),

 E-mailowa (informacje ogólne, zestawienia 

obiektów), 

Forma uzyskiwanych odpowiedzi z 

WINB i PINB:

 Pozytywne (o różnym stopniu szczegółowości i 

w różnej formie),

 Odmowne,

 Brak odpowiedzi.



Rozkład odpowiedzi na wnioski 

wysłane do WINB i PINB:

190; 48%

27; 7%

178; 45%

Liczba 
pozytywnych
odpowiedzi

Liczba
odpowiedzi 
odmownych

Brak
odpowiedzi



Procentowe zestawienie odpowiedzi 

oraz ich braku na wnioski do WINB i 

PINB w sprawie katastrof i awarii:

33%

6%

61%

Liczba 
pozytywnych
odpowiedzi

Liczba
odpowiedzi 
odmownych

Brak
odpowiedzi



Ogólny podział obiektów ze względu na 

potrzebę monitoringu (stanu zagrożenia 

katastrofą):

Obiekty istotne – są to obiekty spełniające 

kryteria obowiązkowego dwukrotnego przeglądu 

rocznego; obiekty użyteczności publicznej 

spełniające to kryterium oraz inne obiekty o 

powierzchni przekraczającej 10 000m2 (np. hale 

produkcyjne, centra logistyczne, magazyny).

Obiekty nieistotne – obiekty pozostałe, które 

nie spełniają powyższych kryteriów.



Podział obiektów w poszczególnych 

województwach pod kątem potrzeby monitoringu:



Zestawienie katastrof i awarii dla 

poszczególnych województw i dla WINB:



Ogólny podział obiektów pod kątem 

potrzeby monitoringu:

1916; 
17%

8776; 
79%

487; 4%

Liczba 
obiektów
istotnych 

Liczba 
obiektów 
nieistotnych

Brak
informacji



Zestawienie ilości katastrof i awarii 

obiektów istotnych i nieistotnych:

12; 3%

431; 97%

Liczba 
obiektów
istotnych 

Liczba 
obiektów 
nieistotnych



Podział obiektów ze względu na 

rodzaj konstrukcji:

55%

18%

16%
11%

Konstrukcja
stalowa

Konstrukcja 
żelbetowa

Konstrukcja
mieszana
stalowo-żelbetowa

Inne



Awarie i katastrofy obiektów wg 

rodzaju konstrukcji:

6%
2%

1%

67%

24%

Konstrukcja
stalowa

Konstrukcja 
żelbetowa

Konstrukcja
mieszana
stalowo-żelbetowa

Inne Brak klasyfikacji



Wytyczne do określania potrzeby 

monitoringu obiektów katalogowanych:



Wytyczne do określania potrzeby monitoringu 

obiektów katalogowanych, cd.:



Przykładowa karta katalogowa:



Podział awarii i katastrof ze względu na 

przyczyny projektowe, wykonawcze i 

eksploatacyjne:

26%

36%

38%

Przyczyny
projektowe

Przyczyny
wykonawcze

Przyczyny
eksploatacyjne



Podział projektowych przyczyn awarii i 

katastrof:

19%

22%

15% 19%

25%

Niewłaściwe
ustalanie
obciążeń

Niewłaściwy
schemat
statyczny

Niewłaściwe
wymiarowanie
elementów

Niewłaściwe
kształtowanie
elementów

Nietechnologiczne
rozwiązania 
konstrukcyjno-
materiałowe



Podział wykonawczych przyczyn awarii i 

katastrof:

33%

25%

42%

Odstępstwa
od projektu

Niska jakość
materiałów
budowlanych

Niska jakość
wykonawstwa
oraz brak
właściwego nadzoru



Podział eksploatacyjnych przyczyn awarii i 

katastrof:

30%

38%

32%

Niedbałość
użytkowników

Zdarzenia losowe/
obciążenia wyjątkowe

Nadmierne, 
ponadnormatywne obciążenia



Podział skutków awarii i katastrof 

budowlanych:

27%

10%

30%

14%

18%

1%

Zniszczenie 
znacznej części 
obiektu

Zniszczenie
pojedyńczego
elementu

Uszkodzenie
głównych
elementów
konstrukcyjnych

Uszkodzenie
drugorzędnych
elementów
konstrukcyjnych

Usterki
pogarszające
właściwości
eksploatacyjne

Inne



Przykłady katastrof/awarii  

wybranych obiektów 

budowlanych

Przykłady dotyczące obiektów o 

konstrukcji stalowej:
 Hala wystawiennicza w Katowicach

 Hala magazynowa pod Warszawą



Przykład katastrofy stalowej 

konstrukcji hali wystawienniczej:



Przykład katastrofy stalowej 

konstrukcji hali magazynowej:



Monitoring  wybranych 

obiektów budowlanych

Przykłady obiektów:
 Stadion Narodowy

 Centrum handlowe Tarnovia



Stadion Narodowy
Schemat konstrukcji:



Główne układy nośne

IGLICA

PIERŚCIEŃ 

WEWNĘTRZNY

PIERŚCIEŃ 

ZEWNĘTRZNY

LINY



Przekrój pionowy



Miejsca montażu 

systemów monitoringu



C.H. Tarnovia
Schematyczny rzut konstrukcji:



Schemat części konstrukcji 

segment 1 



Główne układy nośne 

segment 1

DŹWIGARY GŁÓWNE

DŹWIGARY GŁÓWNE

DŹWIGARY GŁÓWNE

DŹWIGARY GŁÓWNE

DŹWIGARY GŁÓWNE



Miejsca montażu systemów 

monitoringu



Wnioski:

 W budynkach użyteczności publicznej, w których może

przebywać znaczna liczba osób, takich jak hale sportowe,

widowiskowe i handlowe szczególnie istotne jest

zapewnienie bezpieczeństwa ludzi tam przebywających.

 Monitoring konstrukcji znacząco zwiększa bezpieczeństwo

użytkowania obiektu, umożliwiając wczesne wykrywanie

stanów niebezpiecznych i podejmowanie odpowiednich

działań zapobiegawczych i/lub naprawczych.

 Zagadnienie monitorowania stanu konstrukcji zyskuje na

znaczeniu, co znalazło odzwierciedlenie w przepisach

prawa budowlanego.



 Na terenie Polski istnieje znaczna liczba obiektów

wielkopowierzchniowych o konstrukcji wrażliwej na

oddziaływania klimatyczne (wiatr, woda opadowa, śnieg,

różnice temperatury), dla których wskazane byłoby

monitorowanie konstrukcji.

 Charakter i znaczenie merytoryczne informacji o obiektach

i katastrofach, zbieranych w ramach zadania badawczego

jest bardzo zróżnicowana – od bardzo ogólnikowych do

precyzyjnych danych udostępnianych przez niektóre

Instytucje.

Wnioski cd.:



 Dotychczas zgromadzone informacje dają ogólny obraz

sytuacji w kwestii obiektów i katastrof/awarii na terenie

całej Polski.

 Wśród budynków tzw. „istotnych” największą grupę

stanowią obiekty o konstrukcji stalowej - łącznie około

70%, czyli wrażliwe na wszelkiego typu ekstremalne

obciążenia, szczególnie klimatyczne.

 Procentowy udział tego typu konstrukcji w ogólnej liczbie

awarii i katastrof nie jest zbyt duży ale wynika to z faktu, że

większość informacji o awariach dotyczy małych

budynków, często jednorodzinnych bądź tzw.

zagrodowych.

Wnioski cd.:



 Awarie/katastrofy budynków stalowych są na ogół

poważne i spektakularne z katastrofalnymi następstwami.

Takie obiekty powinny być więc poddawane szczególnie

dokładnemu monitoringowi.

 Z analizy przyczyn awarii/katastrof wynika, że powstają

one w praktycznie równej części na etapie projektowania,

wykonania i użytkowania konstrukcji.

 Przegląd różnego typu ekspertyz i opinii wskazuje, że

praktycznie zawsze występuje więcej niż jedna przyczyna

awarii/katastrofy.

Wnioski cd.:



 Monitoring konstrukcji jest w stanie wyeliminować albo

przynajmniej znacznie ograniczyć ewentualne

niekorzystne skutki większości z błędów popełnianych przy

realizacji obiektów budowlanych oraz zapobiec

katastrofalnym skutkom ponadnormatywnych obciążeń, w

szczególności klimatycznych.

 Monitoring oddziaływań, w szczególności instalowanie

stacji klimatycznych, może też znacznie usprawnić

zarządzanie obiektem, przez zautomatyzowanie bieżącej

kontroli obciążenia, w szczególności śniegiem i

ograniczenie zakresu prac przy usuwaniu jego nadmiaru.

Wnioski cd.:



Dziękujemy za uwagę.


