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Analizowane obiekty
Obiekty budowlane Obiekty inŜynierskie 
• Hale targowe i supermarkety 
• Hale wystawiennicze i amfiteatry 
• Stadiony i hale sportowe 
• Wielkogabarytowe hale przemysłowe 
• Obiekty specjalnego przeznaczenia 

Mosty i wiadukty 
Kładki dla pieszych 
 

Cechy charakterystyczne obiektów 
budowanych po roku 90. 

Cechy charakterystyczne obiektów 
inŜynierskich po roku 90. 

• Materiał – konstrukcje stalowe 
wraŜliwsze na klimatyczne 
oddziaływania ponadnormatywne (z 
uwagi na większy wskaźnik Q/G) 

•

• Materiały - zróŜnicowane 
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uwagi na większy wskaźnik Q/G) 
• Obiekty wielkogabarytowe o płaskich 

dachach z attykami lub fragmentami 
płaskich połaci na róŜnych poziomach 
(doświetlenie) lub o dachach 
wielokrzywiznowych linowych 

• Urządzenia technologiczne 
(klimatyzacyjne - wpływy termiczne, 
drgania)  

• Skomplikowane przekrycia – stadiony 
piłkarskie 

Monitoring Monitoring 
Systemy ochrony (stały dozór kamer) 
Brak systemów stałego monitorowania stanu 
konstrukcji 

Istnieją systemy monitorowania stanu 
konstrukcji 

 



Obiekty in Ŝynierskie

Henryk Zobel
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MOSTYMOSTY
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KLASYFIKACJA  MOSTÓW 
WEDŁUG  MATERIAŁU:

• Betonowe (monolit, prefabrykat) :
Beton niezbrojony, zbrojony, spręŜony
• Stalowe
• Drewniane (lite, klejone, spręŜone)• Drewniane (lite, klejone, spręŜone)
• Aluminiowe
• Kompozytowe
• Zabytkowe
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KLASYFIKACJA MOSTÓW WEDŁUG 
RODZAJÓW KONSTRUKCJI

• Belkowe
• Skrzynkowe
• Ramownicowe
• Kratownicowe• Kratownicowe
• Łukowe
• Podwieszone
• Wiszące
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WIADUKT SKLEPIONY W 
SIEDELCACH
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WIADUKT W CIĄGU UL. 
KOPCIŃSKIEGO W ŁODZI
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MOST NA ZAPORZE WE 
WŁOCŁAWKU
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WIADUKTY W CIĄGU AL. 
PRZYBYSZEWSKIEGO 

W ŁODZI
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MOST NAD KANAŁEM DO PORTU 
PRASKIEGO W WARSZAWIE
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MOST IM. GROTA-ROWIECKIEGO
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PUŁAWY-MOST IM. J. 
PIŁSUCKIEGO
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MOST ŚWIĘTOKRZYSKI
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KŁADKA DLA PIESZYCH W 
BRODNICY
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MOST W MAŁKINI
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USZKODZENIA W 
MOSTACH MOSTACH 
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MOSTY BETONOWE

• Ubytki warstwy otuliny
• Korozja zbrojenia
• Zobojętnienie materiału
• Rysy

Warszawa, marzec 2009

• Rysy
• Zacieki
• Wykwity
• Wypłukiwania cementu
• Stalaktyty



MOSTY STALOWE

• Korozja – powierzchniowa, wŜerowa, 
rozwarstwiająca i szczeliniowa

• Ubytki powłoki malarskiej
• Deformacje elementów

Warszawa, marzec 2009

• Deformacje elementów
• Poluzowania nitów i śrub
• Pęknięcia spoin
• Korozja lin podwieszenia
• Nieszczelności bloków kotwiących



MOSTY DREWNIANE

• Gnicie
• Owady
• Pękanie
• Odkształcenia
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• Odkształcenia
• Zawilgocenie
• Łatwopalność
• Plastyczność (giętkość)



ŁOśYSKA I ELEMENTY 
WYPOSAśENIA

• ŁoŜyska : Skorodowane, zablokowane
• Urządzenia dylatacyjne : Wypełnione masą bitumiczną, 

Nieszczelne
• Nawierzchnia : Koleiny, pęknięcie, fałdowanie, lokalne 

ubytki 
• Kraw ęŜniki : Ubytki, wykruszenie
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• Kraw ęŜniki : Ubytki, wykruszenie
• Izolacja : Nieszczelność
• Odwodnienie : Skorodowane wpusty, krótkie i 

skorodowane rury spustowe
• Bariery ochronne : Brak, wygięcie, odkształcenie
• Balustrady : Odkształcenie i wygięcie, ubytki powłok 

malarskich
• Oświetlenie : Uszkodzenie połączeń z konstrukcją



SYSTEM OBOWIĄZUJĄCYCH OCEŃ WEDŁUG 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 

lutego 2005 roku

• 5 – odpowiedni – bez uszkodzeń i zanieczyszczeń 
moŜliwych do stwierdzenia podczas przeglądu

• 4 – zadawalaj ący – wskazuje zanieczyszczenia lub 
pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd 
estetyczny

• 3 – niepokoj ący – wykazuje uszkodzenia, których 
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• 3 – niepokoj ący – wykazuje uszkodzenia, których 
nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej 
eksploatacji

• 2 – niedostateczny – wskazuje uszkodzenia obniŜające 
przydatność uŜytkową, ale moŜliwe do naprawy

• 1 – przedawaryjny – wskazuje nieodwracalne 
uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność uŜytkową

• 0 – awaryjny – uległ zniszczeniu lub przestał istnieć



SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU MONITORINGU 
KONSTRUKCJI MOSTU
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Potrzeba monitoringu stanu 
technicznego przekry ć 
wielkogabarytowych 

konstrukcji budowlanychkonstrukcji budowlanych

Marian Gi Ŝejowski
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Tworzenie katalogu rozwi ązań 
konstrukcji wielkogabarytowych

Typ obiektu Typ konstrukcji przekrycia 
wielkogabarytowego 

• Obiekty budowlane • Dźwigary kratowe stabilizowane w 
przestrzeni układem stęŜeń 

• Przestrzenne przekrycia prętowe 
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• Przestrzenne przekrycia prętowe 
• Dźwigary cięgnowe 
• Dachy linowe podwieszone 
• Układy hybrydowe 
 

Monitoring Monitoring 
Systemy ochrony (stały dozór kamer) 
 

Analiza potrzeb pod kątem zintegrowanych 
systemów monitorowania stanu konstrukcji 

 



Przykład karty katalogowej

 
Obiekt: Amfiteatr w Płocku Konstrukcja zadaszenia: linowa podwieszona 

Klasa konsekwencji wg PN-EN 1990: 
……………………. 
Kształt dachu; pokrycie: dwukrzywiznowy; membrana tekstylna 
Warunki otoczenia: 
……….. 
Uwagi dotyczące oddziaływań klimatycznych: 
- strefa wiatrowa: 
- strefa śniegowa: 
- oblodzenie: 
- oddziaływania termiczne: 
Monitorowanie konstrukcji: brak/istnieje 
Szczegóły systemu (w przypadku istnienia monitorowania): 
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……………. 
Ocena potrzeby monitorowania (w przypadku braku monitorowania): 
……………. 

Opis obiektu Opis konstrukcji 
Data oddanie do uŜytkowania: 
Monitorowanie obiektu: dozór kamer 
Przeznaczenie: 
……………….. 
 
 
 
 
 
 

Powierzchnia: 
Zasadnicze elementy nośne konstrukcji zadaszenia: 
Materiał, kształtowniki, ………. 
Zasadnicze elementy nośne konstrukcji wsporczej: 
Materiał, kształtowniki, …………. 
Połączenia: 
……………. 
StęŜenia: 
………………… 

 



Stworzenie katalogu awarii/katastrof 
obiektów budowlanych

• Analiza przyczyn awarii/katastrof lub 
powstawania zagroŜeń na podstawie 
ewidencji nadzoru budowlanego i 
ekspertyz dotyczących konstrukcji 

Warszawa, marzec 2009

ekspertyz dotyczących konstrukcji 
obiektów wielkogabarytowych

• Ustalenie koniecznego zakresu 
monitoringu umoŜliwiającego 
sygnalizowanie stanu zagroŜenia



Przykład karty katalogowej
 
Obiekt: Hala wystawiennicza MTK Chorzów Konstrukcja zadaszenia: dźwigary kratowe stęŜane przestrzennie 

Klasa konsekwencji wg PN-EN 1990: 
……………………. 
Kształt dachu; pokrycie: płaskie płaty dachu na róŜnych wysokościach; blacha 
profilowana 
Warunki otoczenia: 
……….. 
Uwagi dotyczące oddziaływań klimatycznych: 
- strefa wiatrowa: 
- strefa śniegowa: 
- oblodzenie: 
- oddziaływania termiczne: 
Monitorowanie konstrukcji: brak 
Opis przyczyn katastrofy/awarii, jej zasięgu i okoliczności zajścia: 
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Opis przyczyn katastrofy/awarii, jej zasięgu i okoliczności zajścia: 

Opis obiektu Opis konstrukcji 
Data oddania do uŜytkowania: 
Przeznaczenie: 
……………….. 
Przebieg uŜytkowania: 
…………………. 
Data katastrofy/awarii: 
 
 
 
 
 

Powierzchnia: 
Zasadnicze elementy nośne konstrukcji zadaszenia: 
Materiał, kształtowniki, ………. 
Zasadnicze elementy nośne konstrukcji wsporczej: 
Materiał, kształtowniki, …………. 
Połączenia: 
……………. 
StęŜenia: 
………………… 



Zmiany klimatu i oddziaływa ń 
Wymagania w zakresie robustness

• Gwałtowne zmiany frontów atmosferycznych w okresach  wiosenno-
jesiennych

– generalnie w ramach prognozy oddziaływań normowych, ale okresowo 
tornada (ponadnormatywne ciśnienie)

– duŜe opady (zaleganie wody na odkształcalnych pokryciach dachów płaskich)

• Anomalie w okresach zimowych
– Łagodniejsze zimy i temperatury oscylujące ok. 0oC
– ponadnormatywne zaleganie mokrego śniegu i oblodzenia
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– ponadnormatywne zaleganie mokrego śniegu i oblodzenia

• Robust structure – lokalne zniszczenia w wyniku przeciąŜenia 
elementów konstrukcji od ponadnormatywnych oddziaływań 
klimatycznych lub utraty właściwości materiałów w czasie nie powodują 
katastrofy (system czujników monitorujących stan konstrukcji poprawia 
structural robustness)

• Numeryczne weryfikacja rezydualnej nośności konstrukcji lokalnie 
uszkodzonej - po wystąpieniu obciąŜenia ponadnormatywnego, a takŜe 
ustalenie mechanizmu progressive collapse



Maksymalne roczne pr ędkości wiatru w 
porywach na stacji meteorologicznej Warszawa 
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Bezpiecze ństwo a 
monitorowanie

• Oddziaływania  ≤  Nośność konstrukcji

• ↑ ↑
Monitorować efekty oddziaływań !
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Monitorować efekty oddziaływań !

Monitorować oddziaływania klimatyczne ?



Przykład ponadnormatywnego 
obciąŜenia przekrycia hali

Katastrofa hali wystawienniczej
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Katastrofa hali wystawienniczej
w Chorzowie



DATY WAśNIEJSZYCH WYDARZEŃ 
POPRZEDZAJĄCYCH KATASTROFĘ 

MTK Chorzów
• Kwiecień 1999 – decyzja o warunkach zabudowy
• Maj 1999 – decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
• Maj 1999 – decyzja o pozwoleniu na budowę
• Wrzesień 1999 – stan zerowy
• Listopad 1999 – zakończony montaŜ konstrukcji stalowej
• Styczeń 2000 – I przeciąŜenie konstrukcji śniegiem !
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• Styczeń 2000 – I przeciąŜenie konstrukcji śniegiem !
• Kwiecień 2000 – zgłoszenie obiektu do odbioru
• Styczeń 2002 – stan awaryjny spowodowany II 

przeciąŜeniem konstrukcji śniegiem !
• Marzec 2005 – III przeciąŜenie konstrukcji śniegiem !
• Styczeń 2006 – IV przeciąŜenie konstrukcji śniegiem !
• 28.01.2006 – katastrofa budowlana
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RZECZYWISTE OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM 
WEDŁUG Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej
Najbli Ŝsza stacja meteorologiczna (grunt) Norma

h [cm]           q k [kN/m 2]                    PN-80/B-
02010

28.01 godz. 20               32                      0,78  (~10% ponadnormatywne)                         (0,70)
29.01 godz.   7               32                      0,75                   
01.02 godz.   7               32                      0,78

MTK Chorzów

29.01 (dach) 43                      1,29
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29.01 (dach) 43                      1,29
29.01 48                      1,45
29.01 14                      0,39
29.01 45                      1,21
29.01 47                      1,25
29.01 50                      1,33   
29.01 39                      1,01

29.01 (grunt)                 35                      0,83  (~20% ponadnormatywne)

Średnie rzeczywiste równomiernie rozło Ŝone
1,24 Ce C S = 1,1x1,6x0,7=1,24!

Projekt: Ce C S = 1,0x0,8x0,7=0,56



Konstrukcja pawilonu 
nonrobust

Przekrój A-A przez halę
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Schemat konstrukcji dachu
Przekrój B-B przez halę



Głowica słupa po katastrofie 
hali
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XXIII konferencja naukowoXXIII konferencja naukowoXXIII konferencja naukowo---
techniczna awarie budowlane techniczna awarie budowlane techniczna awarie budowlane 

200720072007

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Politechnika Politechnika 
WarszawskaWarszawskaWarszawska

ANALIZA MECHANIZMÓW 
ZNISZCZENIA KONSTRUKCJI 
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ANALIZA MECHANIZMÓW 
ZNISZCZENIA KONSTRUKCJI 

PAWILONU WYSTAWIENNICZEGO 
W CHORZOWIE

Szczepan LUTOMIRSKI, 
Lesław KWAŚNIEWSKI, 

Zofia KOZYRA, Artur WINNICKI



Program obci ąŜenia przyj ęty w analizie 
numerycznej progressive collapse konstrukcji 

hali
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obciąŜenie stałe, technologiczne, 
śnieg i zaspy śniegowe 
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0

5

0 1 2 3 4 5

Parametr obciąŜenia

obciąŜenie 
stałe

obciąŜenie 
technologiczne

narastające 
obciąŜenie śniegiem

ZaleŜność wypadkowej reakcji pionowych od parametru obciąŜenia



Analiza numeryczna progressive collapse
konstrukcji hali
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Σ Reakcji [MN]

Blacha 22 MPa

Blacha 300 MPa

obciąŜenie stałe, technologiczne, śnieg i zaspy śniegowe 
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0

0 2 4 6 8 10

Przemieszczenie [m]

ŚcieŜki równowagi w postaci  zaleŜności wypadkowej reakcji pionowych od ugięcia w środku wyŜszej 
połaci dachowej między osiami 6 i 11 



Animacja katastrofy –
mechanizm zniszczenia
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Przykład oceny rezydualnej nośności 
konstrukcji po symulacji  lokalnego 

zniszczenia 

Budynek
o szkielecie stalowym
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o szkielecie stalowym
Cardington test



An example of finite element 
modelling of progressive 

collapse

COST Action TU0601 Robustness of Structures 2nd and 3rd of March 2009 Coimbra, Portugal

collapse
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Leslaw KWASNIEWSKI

Marian A. GIZEJOWSKI

Faculty of Civil Engineering

Warsaw University of Technology
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BRE. Cardington steel frame building. 

http://www.mace.manchester.ac.uk/project/research/structures/strucfire/DataBase/TestData/defa

ult1.htm



FE model development

General assumptions:

• detailed model (max. 1,823,696 elements) 

• nonlinear dynamic simulations 

• use of commercial program LS-DYNA with explicit time integration 

• advantage of parallel processing on multiprocessor computers
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• advantage of parallel processing on multiprocessor computers

•
• Faculty of Civil Engineering WUT – computational 

cluster
• Florida State University High-Performance Computing



FE model development

• Notional column removal :

• Four cases considered:

1. corner of the building

2. middle of the long side

3. one internal column

A B C D E F

4

3

9000 9000 9000 9000 9000

9
0
0
0

6
0
0
0

North

case 3
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3. one internal column

4. two columns 

• *LOAD_REMOVE_PART - shock effects are prevented by 
gradually reducing the stresses prior to deletion

2

1

6
0
0
0

case 1 case 2

case 3

case 4



Simulation of robustness after 
sudden column removal
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Systemy zintegrowanego monitoringu ODEOS
(ODdziaływania+ Efekty Odziaływa ń+Stan pokrycia)

Oddziaływania
• Czujniki oddziaływań klimatycznych (wysokość warstwy 
śniegu, gęstość)

• Stacje klimatyczne mierzące prędkość i kierunek wiatru 
(opcjonalnie)

Efekty oddziaływań
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Efekty oddziaływań
• Czujniki mierzące odkształcenia
• Czujniki mierzące wzajemne przemieszczenia węzłów
• Czujniki mierzące przemieszczenia
Stan pokrycia i powłok
• Kamery stacjonarne lub ruchome



Systemy zintegrowanego monitoringu ODEOS: 
ODdziaływania+ Efekty Odziaływa ń+Stan

pokrycia

W skład systemu wchodzi:
- CESAP: centrum sterowania aparaturą 

pomiarową (z archiwizacja i 
przetwarzaniem danych dla CEZAM)
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przetwarzaniem danych dla CEZAM)
- CEZAM: centrum zaawansowanej 

analizy wspomagającej monitorowanie 
(ustalenie wymaganego zakresu 
interwencji w zaleŜności od numerycznie 
zweryfikowanego stanu zagroŜenia)



Systemy zintegrowanego monitoringu ODEOS: 
ODdziaływania+ Efekty Odziaływa ń+Stan pokrycia

Ustalenie wartości progowych dla zakresów interwencji w skali 
0-5:

5. Inspekcja rutynowa wynikająca z harmonogramu 
utrzymania obiektu

4. Inspekcja dodatkowa wynikająca z monitoringu stanu 
konstrukcji

3. Inspekcja szczegółowa z badaniami technicznymi

Warszawa, marzec 2009

3. Inspekcja szczegółowa z badaniami technicznymi
2. Wymagana ingerencja nadzoru technicznego (np. 

usuwanie śniegu z dachu)
1. Zamknięcie obiektu
0. Całkowita ewakuacja obiektu (stan przedawaryjny -

wymagana ingerencja projektanta, np. wzmocnienie 
konstrukcji)


