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1. Wstęp 

  

Bezpieczeństwo stanowiło zawsze podstawowe kryterium projektowania, realizacji 

i eksploatacji obiektów budowlanych. Dawniej, wznoszenie obiektów spełniających ten 

warunek związane było najczęściej z wielokrotnymi próbami wykonywanymi w skali 

naturalnej. Doświadczenia uzyskiwane w ten sposób przekazywane były wśród 

budowniczych ustnie. Stworzenie podstaw wytrzymałości materiałów umożliwiło dopiero 

rozwój mechaniki budowli i zmianę podejścia do „projektowania” – możliwe stało się 

„budowanie” modeli teoretycznych i teoretyczne weryfikowanie sposobu pracy konstrukcji 

(jej elementów) przed wzniesieniem rzeczywistego obiektu. Wtedy pojawiły się pytania 

o bezpieczeństwo konstrukcji. Inżynierowie zdali sobie sprawę z występowania wielu 

czynników mających ostateczny wpływ na zachowanie się obiektu budowlanego. 

Dostrzeżono niejednorodności materiałów i związany z tym rozrzut ich parametrów 

mechanicznych, losowość oddziaływań, tolerancje wykonania, czy trudności 

w jednoznacznym odwzorowaniu pracy konstrukcji za pomocą jej modelu. Rozpoczęto 

zatem rozważania na temat odniesienia wyników analiz teoretycznych do rzeczywistego 

zachowania się konstrukcji. W ten sposób powstało wiele metod projektowania 
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umożliwiających uwzględnienie wpływu różnych czynników na ostateczny kształt 

konstrukcji. Dzisiaj powszechnie stosowaną jest metoda stanów granicznych, 

uwzględniająca częściowe współczynniki bezpieczeństwa. 

Współczesne programy komputerowe pozwalają na bardzo precyzyjną analizę pracy 

praktycznie każdego obiektu, niezależnie od stopnia jego skomplikowania. Trzeba sobie 

jednak zdawać sprawę, że nie są one w stanie w sposób kompletny odzwierciedlić 

rzeczywistości. Każdy model, niezależnie od jego złożoności, jest tylko lepszą lub gorszą 

próbą idealizacji pracy konstrukcji, a na wyniki uzyskane na jego podstawie ma wpływ 

bardzo wiele czynników, począwszy od założeń (modeli) materiałowych i geometrycznych, 

przez warunki brzegowe, po sposób rozwiązania. Ponadto należy pamiętać, że programy 

numeryczne (i stosowane w nich modele) są zawsze jedynie narzędziem w rękach inżyniera, 

do którego należą wszystkie decyzje na każdym etapie projektowania i, co bardzo ważne, 

odpowiedzialność za ostateczny wynik jego dzieła. 

Projektowanie konstrukcji polegać więc będzie zawsze na konieczności przyjęcia 

bardzo dużej liczby, trudnych do jednoznacznego określenia, parametrów opisujących 

jej pracę podczas całego procesu wznoszenia obiektu oraz jego użytkowania. Nie do 

pominięcia będzie również w tym procesie niedoskonałość człowieka (projektanta, 

wykonawcy, użytkownika) i wynikająca stąd możliwość popełnienia błędu lub 

niedopełnienia obowiązku. Wreszcie, biorąc pod uwagę współczesną ekonomię, dla 

większości obiektów nieracjonalne będzie przyjmowanie np. obciążeń, których wartości nie 

mogłyby być przekroczone w całym okresie eksploatacji obiektu. Ostatecznie będziemy się 

zatem zgadzać na podejmowanie pewnego ryzyka, zdając sobie sprawę, że niemożliwe jest 

jego całkowite wyeliminowanie. Dążyć będziemy jednak do ideału, czyli do projektowania 

i wznoszenia takich konstrukcji, których zawodność byłaby ograniczona do minimum. 

Ideę współczesnej „ekonomii” projektowania w jednym zdaniu bardzo dobrze ujął 

Antoine de Saint-Exupèry: „Inżynier wie, że osiągnął doskonałość nie wtedy, kiedy nie 

można nic już dodać, ale kiedy nie można nic już zabrać.” Gdzie jednak jest granica takiego 

postępowania? Patrząc na współcześnie projektowane konstrukcje, wydaje się, że człowiek 

zawsze poszukiwać będzie nowych form wyrazu, które wymagać będą coraz śmielszych 

konstrukcji, lżejszych, o większych rozpiętościach, skomplikowanych w analizie. Czy 

jednak takie dążenie jest bezpieczne? 

Według raportów podawanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, liczba 

katastrof z roku na rok wzrasta [56] i jest to tendencja ogólnoświatowa. Jeśli zwrócimy 

uwagę na strukturę rejestrowanych przypadków zobaczymy, że w ogromnej większości 

związane one były z obiektami będącymi w trakcie eksploatacji, a tylko niewielki odsetek 

dotyczył zdarzeń podczas robót budowlanych. Co więcej, najwięcej katastrof obejmowało 

konstrukcje, których czas eksploatacji wynosił od 11 do 50 lat, a zatem w okresie, w którym 

teoretycznie ryzyko wystąpienia awarii jest najmniejsze. W roku 2013 w Polsce aż 56% 

katastrof spowodowanych było błędami ludzkimi, a nie zdarzeniami losowymi, przy czym 

dominowały błędy popełniane na etapie eksploatacji. Wśród zdarzeń losowych największe 

znaczenie miało oddziaływanie wiatru, które spowodowało ok. 40% katastrof w tej grupie. 

Warto zwrócić jeszcze uwagę na elementy obiektów budowlanych, które najczęściej 

objęte były uszkodzeniem podczas katastrof. W roku 2013 w Polsce najczęściej 

zniszczeniom ulegały konstrukcje dachów, stropów oraz elementy pionowe konstrukcji. 

Poniżej na wykresach przedstawiono dane z jednego roku, jednak statystyki z innych lat 

mają podobny charakter. 

 



 
Rys. 1. Katastrofy budowlane w Polsce w latach 1995-2012 [75] 

 

 
Rys. 2. Struktura katastrof w roku 2013 w Polsce [76] 

 

 
Rys. 3. Liczba katastrof budowlanych ze względu na czas eksploatacji obiektu [76] 

 

 

 

 



 
Rys. 4. Przyczyny katastrof budowlanych wynikających z błędów ludzkich [76] 

 

 
Rys. 5. Elementy konstrukcji objęte zniszczeniem podczas katastrofy w 2103 r. [76] 

 

 
Rys. 6. Przyczyny losowe katastrof budowlanych w Polsce w 2013r. [76] 

 

Jedną z przyczyn występowania katastrof budowlanych  jest nasza ograniczona wiedza, 

a także błędy popełniane na etapie projektowania, wznoszenia czy wieloletniej eksploatacji 

obiektów budowlanych. Nie bez znaczenia są również anomalie atmosferyczne oraz naciski 

inwestorów związane z ekonomią oraz coraz krótszym czasem realizacji budowy. 



Oczywistym jest również fakt, że wzrost liczby wznoszonych obiektów musi powodować 

również większą liczbę awarii i katastrof. Naturalnie pojawia się zatem pytanie, czy można 

podjąć jakieś działania, które spowodowałyby zmniejszenie liczby sytuacji 

niebezpiecznych, które ograniczyłyby ryzyko nieprzewidzianego zachowania się 

konstrukcji. Jeśli weźmiemy pod uwagę konsekwencje zniszczenia obiektów typu stadiony, 

hale sportowe, budynki wysokie, centra handlowe czy tamy, tunele lub elektrownie 

dojdziemy do przekonania, że nie podjęcie takich działań byłoby niedopuszczalnym 

zaniechaniem. 

Najlepszą weryfikacją każdego teoretycznego rozwiązania jest jego zbadanie 

w warunkach rzeczywistej pracy. Procedura obciążenia próbnego (rys. 7), stosowana 

powszechnie dla mostów, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy dana konstrukcja zgodnie 

z przewidywaniami odpowiada na przykładane doń oddziaływania. Oddziaływania te są 

najczęściej „nierzeczywistymi”, to znaczy, że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że 

w okresie eksploatacji obiektu mostowego taki sposób jego obciążenia wystąpi. 

Najistotniejszą wadą obciążeń próbnych jest jednak ich krótkotrwałość. Nie uwzględniają 

one w ogóle parametru czasu [43], który tak istotnie wpływa na pracę konstrukcji z betonu, 

drewna lub elementów murowych. W przypadku konstrukcji żelbetowych i sprężonych 

betonowych nie jesteśmy w stanie podczas obciążenia próbnego uwzględnić pełzania 

betonu, relaksacji stali sprężającej, czy rozwoju zarysowania elementów. Dodatkowo, 

można jeszcze wspomnieć o odkształceniach wymuszonych powodowanych osiadaniem 

podpór w czasie, czy odkształceniach plastycznych związanych przykładowo z wpływem 

temperatury.  

 

 
Rys. 7. Testowanie stalowej kratownicy w Anglii na potrzeby budowy  

mostu kolejowego w Indiach w XX wieku [N1] 
 

Zasadnym wydaje się zatem rozważenie możliwości zainstalowania na elementach 

konstrukcji urządzenia pomiarowego, które w całym okresie czasu jej eksploatacji 

dokonywałoby pomiaru wybranych wielkości fizycznych istotnych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa obiektu.  

Takie podejście powszechnie stosowane jest w stosunku do różnego typu 

odpowiedzialnych maszyn (duże silniki, wentylatory, generatory prądu, obrabiarki, itp.). 



Współcześnie wyposażane są one zawsze w różnego typu czujniki służące do pomiaru 

wielkości fizycznych, których zmiana wartości informuje o pewnej zmianie sposobu 

oddziaływania lub właściwości mechanicznych maszyny. Osiągnięcie przez daną wielkość 

zdefiniowanej wartości lub spełnienie konkretnego warunku logicznego przez kilka 

wielkości powoduje wykonanie przez maszynę danej procedury sterowania, np. jej 

zatrzymanie. Realizacja pomiarów odbywa się niezależnie od standardowych przeglądów 

(inspekcji) wykonywanych w różnych odstępach czasu. Działania te uzupełniają się 

i wzajemnie wspomagają. Ostateczną decyzję o sposobie postępowania zawsze podejmuje 

człowiek, gdyż tylko on jest w stanie właściwie przeanalizować przyczyny pojawienia się 

danej odpowiedzi maszyny. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie np. elektrowni, w której nie 

wykonywanoby pomiarów wielkości związanych z oddziaływaniami i odpowiedzią 

poszczególnych maszyn. Sterowanie pracą wszystkich urządzeń jest realizacją różnego typu 

procedur wykonywanych najczęściej automatycznie, przy minimalnym udziale człowieka. 

Jego decyzja potrzebna jest zazwyczaj jedynie w sytuacjach niestandardowych. 

Analogiczne podejście można zastosować do zarządzania odpowiedzialnymi 

konstrukcjami budowlanymi i wyposażać je w systemy umożliwiające ciągłą w czasie 

kontrolę ich pracy. Systemy takie nazywane są w angielskojęzycznej literaturze 

technicznej Structural Health Monitoring (SHM), a w polskiej – systemy 

monitorowania konstrukcji (rzadziej: systemy obserwacji ciągłej konstrukcji, monitoring 

techniczny, monitoring inżynierski). Na świecie od kilkudziesięciu, a w Polsce od kilku lat 

rozwijana jest także nowa gałąź nauki w inżynierii lądowej, której celem jest optymalne 

kształtowanie systemów monitorowania, interpretacja ich wskazań i wynikające stąd 

wspomaganie zarządzania obiektami. 

W [3] zaprezentowano ciekawą wizję rozwoju sposobu projektowania konstrukcji 

budowlanych, które w przyszłości będą w stanie inteligentnie zmieniać się (poprzez zmianę 

właściwości materiałowych, geometrii, warunków podparcia itp.), by optymalnie 

dostosowywać się do oddziaływań oraz powstających w nich uszkodzeń – rys. 8. 

 

 
Rys. 8. Rozwój i przyszłość konstrukcji inteligentnych [3] 

 

 



2. Systemy pomiarowe a systemy monitorowania 
 

Przed przystąpieniem do dalszych rozważań warto precyzyjnie zdefiniować dwa pojęcia, 

które w praktyce często są ze sobą utożsamiane, jednak w rzeczywistości różnią się 

w sposób istotny. Pierwsze z nich to „monitorowanie”, które niesłusznie (także w wielu 

źródłach internetowych!) mylone jest z „obserwacją”. Monitorowanie, za którego 

synonimy uznać można nadzorowanie i sprawowanie kontroli, odnosi się do aktywnej 

działalności związanej z podejmowaniem decyzji. Na podstawie zgromadzonych danych 

pomiarowych, zastosowaniu procedur obliczeniowych (numerycznych, analitycznych) oraz 

odpowiedniej ich interpretacji, podejmowana jest decyzja o przystąpieniu do konkretnego 

działania lub zaniechaniu czynności. Obserwacja pracy konstrukcji, rozumiana tutaj jako 

zbieranie danych pomiarowych wybranych wielkości fizycznych w określonych miejscach, 

jest zatem tylko częścią składową całego systemu. O monitorowaniu możemy mówić 

dopiero wtedy, kiedy obserwacja zintegrowana jest z systemem ostrzegawczym oraz 

procedurami postępowania na wypadek przekroczenia wartości alarmowych 
wybranych wielkości fizycznych, czy też parametrów pewnych procesów. Podstawową 

strukturę procesu monitorowania przedstawiono schematycznie na rys. 9. 

 

 
Rys. 9. Przebieg procesu monitorowania konstrukcji inżynierskich  

 

Na odpowiednie nazewnictwo zwrócono uwagę w instrukcji [N3] Instytutu Techniki 

Budowlanej, w której zawarto następujący zapis: „Monitoring często mylony jest 

z obserwacją. Trzeba więc podkreślić, że monitoring nie jest obserwacją, aczkolwiek 

w skład monitoringu wchodzi obserwacja. Monitoring (od łacińskiego słowa „monitor” – 

ostrzegający, przypominający) jest to działalność mająca na celu wykrywanie zagrożeń. Co 

za tym idzie, niezbędne przy monitoringu jest wcześniejsze ustalenie rodzaju zagrożenia – 

określenie warunku monitoringu – i dostosowanie systemu monitorowania do tego 

zagrożenia oraz ustalenie sposobu informowania o zagrożeniu. System monitorowania musi 

się więc składać zawsze  z dwóch podsystemów: obserwacyjnego i ostrzegawczego  

(Rys. 10). 



 
Rys. 10. Podsystemy procesu monitorowania według [N3] 

 

Podsystem obserwacyjny musi umożliwiać pozyskiwanie informacji stosownych do 

rodzaju potencjalnego zagrożenia. System ostrzegawczy musi być wyposażony w możliwość 

analizy obserwacji, porównywania jej ze stanami alarmowymi i przekazywania informacji 

o wystąpieniu stanów alarmowych pod z góry ustalone adresy.” 

Należy także pamiętać, że monitorowanie konstrukcji to proces, który powinien 

przebiegać w sposób ciągły, przynajmniej z inżynierskiego punktu widzenia. Oznacza to, 

że pomiary wybranych wielkości fizycznych powinny być wykonywane w sposób cykliczny 

w odstępach czasu mierzonych (w zależności od potrzeby) w setnych częściach sekundy, 

sekundach, minutach lub godzinach. Na bieżąco powinna być również wykonywana analiza 

dostarczanych do systemu danych. Takie podejście do oceny pracy konstrukcji stanowi 

ogromną przewagę systemów monitorowania nad tradycyjnymi, okresowymi 

przeglądami technicznymi. 

 

3. Potrzeba monitorowania konstrukcji 
 

Potrzeba monitorowania konstrukcji wynika bezpośrednio z szeroko rozumianych 

korzyści osiąganych dzięki zastosowaniu systemów monitorowania. Mogą to być zarówno 

korzyści materialne (np. obniżenie kosztów budowy, remontów, utrzymania obiektów), jak 

i niematerialne (np. wzrost bezpieczeństwa, podwyższenia jakości wykonawstwa, 

ograniczenie ryzyka kadry zarządzającej obiektem, itp.). Z punktu widzenia projektanta 

konstrukcji, jako uczestnika procesu budowalnego, który ma istotny wpływ na  kształt 

systemu monitorowania konstrukcji, wyróżnić można cztery podstawowe powody 

skutkujące koniecznością zastosowania takich systemów. Są to: 

 zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji, a tym samym jej użytkowników, 

 konieczność spełnienia wymogów prawa budowlanego i wynikających z niego 

przepisów wykonawczych, 

 realizacja projektu oraz budowy wg metody „obserwacyjnej” zalecanej 

w pewnych przypadkach przez Eurokody [N6] 

 decyzja inwestora o zastosowaniu systemu monitorowania. 

Każdy z wymienionych powodów może być traktowany niezależnie, jednak najlepiej, by  

oprócz spełnienia wymagań formalnych, system monitorowania przynosił korzyści 

inwestorowi. 

 

 

 

 



3.1. Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji 
 

Podstawowym celem systemów monitorowania konstrukcji, w większości przypadków, 

jest zwiększenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych, a tym samym ich 

użytkowników. Dzięki automatycznie wykonywanym pomiarom wybranych wielkości 

fizycznych oraz ich bieżącej analizie, możliwe jest ostrzeganie osób odpowiedzialnych za 

zarządzanie obiektem w momencie wykrycia nieprawidłowości, ale co bardzo ważne, 

jeszcze przed uszkodzeniem konstrukcji zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. To 

permanentne działanie systemów monitorowania powinno wspomagać okresowo 

wykonywane przeglądy stanu technicznego konstrukcji. Należy sobie zdawać sprawę, że na 

skutek zmian zachodzących w elementach obiektu budowlanego w czasie, dochodzi do 

stopniowego obniżania ich sprawności technicznej, przy czym spadek ten opisywany jest 

w przybliżeniu funkcją wykładniczą. Oznacza to, że wraz z upływem czasu, uszkodzenia 

konstrukcji obiektów budowlanych postępują szybciej i gwałtowniej. Na fakt ten ma wpływ 

wiele czynników, między innymi: 

 zmiany właściwości fizycznych i chemicznych materiałów, a w szczególności ich 

związek z czasem, 

 ujawnianie się w czasie błędów projektowych i wykonawczych, 

 nieprzestrzeganie zasad właściwej eksploatacji, 

 zaniedbywanie realizacji remontów i napraw, 

 przeciążenia konstrukcji 

i wiele innych – rys. 11. 

 

 
Rys. 11. Czynniki wpływające na stan techniczny konstrukcji (przykłady) 

 

Ocena sprawności technicznej konstrukcji obiektów budowlanych jest zadaniem 

trudnym. Złożoność schematów statycznych, nieprzewidywalność obciążeń, a przede 

wszystkim postępująca degradacja materiałów nastręcza dużo problemów i powoduje, że 

opinie formułowane przez oceniających stan techniczny obiektów ekspertów oparte są 

na niepewnych założeniach.  

Odpowiedzialne obiekty budowlane są zazwyczaj konstrukcjami o znacznych 

gabarytach. Przegląd takiej konstrukcji polega na ogół na wzrokowym (zazwyczaj przy 



użyciu lornetki) poszukiwaniu elementów oraz węzłów, których zachowanie informowałoby 

o obniżaniu się sprawności technicznej konstrukcji. Tak więc kontrolą objęte bywa przede 

wszystkim występowanie korozji, wybaczanie się i wichrzenie elementów, czy zniszczenie 

śrub bądź spawów w przypadku konstrukcji stalowych oraz zarysowania, pęknięcia czy 

ubytki – w przypadku konstrukcji betonowych. Taki sposób kontroli stanu technicznego 

niestety posiada przynajmniej kilka wad: 

 przeglądy wykonywane są w dość dużych odstępach czasowych. Łatwo zatem 

wykazać, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia awarii pomiędzy 

przeglądami, 

 przeglądy nie są w stanie wyeliminować przyczyny uszkodzenia konstrukcji przed 

jego wystąpieniem, gdyż następują dopiero po wykryciu usterki, 

 przeglądy wykonywane są przez ludzi, co powoduje, że mogą być obarczone 

błędami. Oko ludzkie nie wszystko jest w stanie zauważyć, szczególnie biorąc pod 

uwagę trudne warunki prowadzenia przeglądów. 

Okresowe oceny stanu technicznego obiektów mają za zadanie wspomaganie 

zarządzania ich naprawami i remontami. Wczesne reagowanie na uszkodzenia i ich 

usuwanie skutkuje wymiernymi efektami finansowymi. Oczywistym jest, że zbyt późne 

naprawienie niewielkiej nawet usterki, może spowodować poważną awarię w przyszłości.  

Odrębnym problemem jest wykorzystanie systemów monitorowania konstrukcji do 

wspomagania zarządzania odśnieżaniem dachu [48]. Podczas projektowania konstrukcji 

przyjmowane są pewne założenia dotyczące wartości obciążenia śniegiem oraz jego 

rozkładu. Założenia te, dla standardowych obiektów, sugerowane są przez odpowiednie 

przepisy normowe, obiekty nietypowe zaleca się badać w tunelach aerodynamicznych. 

Niezależnie od sposobu, w który ostatecznie zdefiniowane zostało na etapie projektowania 

obciążenie śniegiem, system monitorowania może realizować pomiar takich wielkości 

fizycznych, których zmiana będzie istotnie związana z obecnością śniegu na dachu. Należy 

jednak zdawać sobie sprawę, że na skutek wielu różnic między obiektem rzeczywistym, 

a jego modelem (występowanie tolerancji geometrycznych, materiałowych, różnice 

w warunkach brzegowych) oraz innych oddziaływań (temperatura, zmiany wilgotnościowe 

i wiele innych), system nie może stanowić swoistej „wagi” informującej użytkownika 

o wartości obciążenia śniegiem na dachu. Wskazania czujników na ogół ujmują całość 

efektów wynikających ze wszystkich oddziaływań. Rozdzielenie ich bardzo często nie jest 

możliwe. Takie działanie systemów monitorowania w większości przypadków jest 

pożądane, gdyż dla oceny bezpieczeństwa konstrukcji mało istotne jest definiowanie 

poszczególnych oddziaływań powodujących zmianę danej wielkości fizycznej. Istotny jest 

natomiast ostateczny efekt rozumiany w przybliżeniu jako wytężenie konstrukcji. Jeśli tak 

podejdziemy do interpretacji wskazań systemu, można go wykorzystać jako pomoc 

w określeniu momentu, w którym należy zmniejszać obciążenie śniegiem. Usuwanie 

pokrywy śnieżnej może odbywać się bowiem częściowo, zarówno z punktu widzenia jej 

grubości, jak i obszaru zalegania. Cały proces oczywiście powinien być wcześniej 

zaplanowany, stąd konieczność opracowywania dla konkretnych dachów obiektów 

projektów usuwania śniegu. 

Przy omawianiu powiązania systemów monitorowania z bezpieczeństwem konstrukcji, 

na których systemy te zostały zainstalowane, należy także wspomnieć o możliwości 

wykorzystania pomiarów do analiz mających na celu weryfikację obecnych wytycznych 

i norm do projektowania. Wnioski wynikające ze zgromadzonych danych mogą mieć 

także istotne znaczenie dla projektowania analogicznych obiektów w przyszłości, 

szczególnie, jeśli ich konstrukcja jest powtarzalna [49]. 
 



 

3.2. Wymagania prawa budowlanego 
 

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, Poz. 414 z1994r. z późniejszymi zmianami) 

w artykule 5 narzuca na uczestników procesu budowalnego takie projektowanie 

i wykonywanie obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

przepisach techniczno-budowlanych, aby zapewnić spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących m.in. bezpieczeństwa konstrukcji. Rozporządzenia wykonawcze w różny 

sposób wskazują na metody spełnienia tego wymagania. W trzech z nich możemy znaleźć 

informację o konieczności instalowania systemów monitorowania:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, Poz. 461 z 2009r.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, Poz. 463), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 86, Poz. 579 z 2007r.). 

 

3.2.1. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2009r.) 
 

W wyniku awarii i katastrof budowlanych, wynikających przede wszystkim 

z oddziaływania śniegu, zostały wprowadzone do niniejszego rozporządzenia uregulowania 

prawne mające na celu minimalizację występowania tego typu zjawisk. Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

56, Poz. 461 z 2009r.) w dziale V „Bezpieczeństwo Konstrukcji” § 204, ust. 7 narzucono 

konieczność kontrolowania odpowiedzi konstrukcji na przykładane do niej obciążenia: 

„Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania 

znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, 

handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do 

stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: 

przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.” 

Obowiązek instalowania urządzeń do stałej kontroli wielkości fizycznych związanych 

z pracą konstrukcji dotyczy obiektów użyteczności publicznej, w których może przebywać 

znaczna liczba osób. Przykłady takich obiektów zostały wprost podane w rozporządzeniu, 

czym chciano wyeliminować część dyskusji na temat rodzajów budynków użyteczności 

publicznej podlegających w/w uregulowaniom. Wyjaśnienia natomiast wymaga 

sformułowanie „urządzenia do stałej kontroli”. Pod pojęciem „urządzenie” w Słowniku 

języka polskiego znajdujemy definicję: „mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do 

wykonania określonych czynności”, w tym wypadku – kontroli zmian wartości wielkości 

fizycznych wykonywanej stale (czytaj: w sposób ciągły), czyli w ściśle określonych 

odstępach czasowych. Biorąc pod uwagę możliwą, znaczną dynamikę zmian parametrów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konstrukcji, należy przyjąć, że pomiary te powinny 

być wykonywane przynajmniej kilka razy na dobę. Współczesna technika umożliwia 



prowadzenie tego typu kontroli w odstępach czasowych rzędu kilku sekund, a w przypadku 

pomiarów wielkości dynamicznych (np. drgania elementów konstrukcji) – kilkuset herców. 

 

3.2.2. Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (2012r.) 
 

Tekst tego rozporządzenia wynika z obowiązku wprowadzania do polskiego 

prawodawstwa dyrektyw europejskich. Na podstawie zaleceń zawartych w Eurokodzie 7 

zapisano w §10 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, Poz. 463): 

„Projekt geotechniczny zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

powinien zawierać: 

[…]  

10) określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania 

zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie 

użytkowania obiektu budowlanego.” 

Zapis ten jest rozszerzeniem wymagania zawartego w §206, ust. 1 Rozporządzenia 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(z 2009r.) mówiącym, że: 

„W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna być poprzedzona 

ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa 

i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem 

nowego budynku”. 

Przypadek ten to „wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 

budowlanego …”. 

Przywołany tutaj par. 10 Rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (z 2012r.) trochę inaczej rozumie 

monitorowanie. Do tej pory systemy monitorowania związane były z konkretnym obiektem, 

a ich działanie przewidywane było na okres życia konstrukcji. Tutaj system monitorowania 

ma pomóc „…rozpoznać zagrożenia mogące wystąpić w trakcie robót budowlanych…” 

ograniczając tym samym okres użytkowania systemu do czasu budowy. Jeżeli z jakiś 

względów możliwy byłby także wpływ prac na wybudowany obiekt, obiekty sąsiednie lub 

otaczający grunt również po zakończeniu robót budowlanych, Rozporządzenie wskazuje 

konieczność prowadzenie monitoringu także w czasie użytkowania wzniesionego obiektu 

budowlanego traktując tę czynność jako dodatkową i niezależną od monitoringu w czasie 

budowy. 

Monitoring w czasie budowy ma bardzo istotne znaczenie kontrolne. Nie chodzi 

tutaj tylko o negatywny wpływ wznoszonego obiektu na obiekty sąsiednie lub/i otaczający 

grunt. Ważne jest takie zdefiniowanie mierzonych wielkości fizycznych oraz sposobu ich 

pozyskiwania, aby możliwa była odpowiedź na pytanie, czy wykonywane prace 

prowadzone są prawidłowo. Autorzy nie mają tutaj na myśli tylko wyrywkowej kontroli 

spełnienia pewnych parametrów, np. przez zastosowane materiały, czy wykorzystywane 

technologie. Istotny jest ostateczny efekt w postaci gotowego obiektu, który powinien 

odpowiadać wymaganiom postawionym przed projektantem i wykonawcą przez inwestora.  

 



3.2.3. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (2007r.) 
 

Budowle hydrotechniczne (zapory, tamy, elektrownie wodne itp.) na całym świecie 

objęte są specjalnymi procedurami postepowania ze względu na olbrzymie konsekwencje 

zniszczenia tego typu obiektów. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 

2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, Poz. 579 z 2007r.), w Dziale VII, 

Rozdziale 5 pt. Urządzenia kontrolno-pomiarowe, par. 118 zapisano: 

„Budowle hydrotechniczne i ich otoczenie wyposaża się w urządzenia do kontroli stanu 

technicznego przez cały okres użytkowania, od momentu rozpoczęcia budowy.” 

Kolejny paragraf wymienia wielkości fizyczne, które Rozporządzenie zaleca 

kontrolować. Są to: 

 „przemieszczenia i odkształcenia budowli hydrotechnicznej, jej podłoża oraz 

przyległego terenu, 

 naprężenia w konstrukcji budowli hydrotechnicznej, 

 poziomy i ciśnienia wód podziemnych oraz procesów filtracji zachodzących 

w budowli hydrotechnicznej, jej podłożu i przyczółkach; 

 stany wody górnej i wody dolnej oraz stany wody na głównych dopływach; 

 zmiana dna i brzegów; 

 zjawiska lodowe; 

 zjawiska meteorologiczne”. 

 Istotny jest zapis par. 123, gdzie znalazło się wymaganie, by na etapie 

„… projektowania budowli hydrotechnicznej dla pomiarów dokonywanych z użyciem 

urządzeń kontrolno-pomiarowych ustalić: 

1) dopuszczalne i graniczne wartości obserwowanych zjawisk i ich dynamikę;  

2) częstość dokonywania pomiarów;  

3) termin aktualizacji instrukcji pomiarowej.” 

Zapis ten należy uzupełnić o wymóg opracowania procedur umożliwiających 

podejmowanie konkretnych decyzji w zależności od uzyskiwanych wyników pomiarów. 

Wtedy system monitorowania będzie można uznać za pełny. Oczywiście wymaganie to 

należy odnieść również do innych monitorowanych obiektów budowlanych. 

 

3.3. Realizacja projektu oraz budowy wg metody „obserwacyjnej” zalecanej 

w pewnych przypadkach przez Eurokody 
 

Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady 

ogólne zaleca, by projektowanie, w pewnych przypadkach, wspomagać i korygować 

pomiarami prowadzonymi w czasie budowy. Takie podejście do projektowania nazwane 

zostało „metodą obserwacyjną”: „Jeżeli prognozowanie zachowania podłoża gruntowego 

jest trudne, właściwe może być zastosowanie […] podejścia, w którym rozwiązanie 

projektowe korygowane jest podczas budowy.” 

Przykładem zastosowania tej metody może być wzmacnianie podłoża gruntowego przez 

jego konsolidację nasypem przeciążającym. Proces konsolidacji, czas jego trwania, wielkość 

nasypu oraz jego podział na etapy mogą oczywiście być oszacowane teoretycznie. Zdajemy 

sobie jednak sprawę, że parametry gruntu wzmacnianego wyznaczone podczas badań 

terenowych mogą różnić się od rzeczywistych, zarówno pod względem wartości, jak 

i rozkładu w objętości gruntu. Zastosowany w obliczeniach model konsolidacji to tylko 



model matematyczny, który próbuje opisać faktyczne zachowanie się górotworu. Można 

oczywiście spróbować określić tak parametry procesu konsolidacji, by przy najbardziej 

niesprzyjających warunkach jego realizacji, w założonym czasie doprowadzić do 

zagęszczenia gruntu. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie jest możliwe, albo jest ono 

bardzo czasochłonne lub kosztowne. Podjęcie ryzyka niewłaściwego wzmocnienia gruntu 

jest natomiast nie do przyjęcia ze względu na efekt takiej decyzji skutkującej naprawami 

gwarancyjnymi. Wtedy z pomocą przychodzą systemy monitorowania instalowane 

wyłącznie na czas budowy, które np. poprzez pomiar zmian ciśnienia porowego wody, 

deformacji poziomych w przekrojach pionowych, czy deformacji pionowych są w stanie 

jednoznacznie wskazać moment zakończenia konsolidacji gruntu. Jeśli inwestor chciałby 

pozyskać wiedzę, jak zachowuje się nasyp drogowy na wzmocnionym podłożu w okresie 

eksploatacji, system można rozbudować o kolejne linie pomiarowe oraz kontynuować 

rozpoczęte pomiary. Również w tym przypadku, przed rozpoczęciem pomiarów niezbędne 

jest zdefiniowanie, jak należy interpretować poszczególne wskazania systemu, by móc 

odpowiedzialnie podejmować decyzje. 

 

3.4. Świadoma decyzja inwestora 
 

Świadomość i wiedza inwestorów na temat roli systemów monitorowania konstrukcji 

cały czas rośnie. Zaczynają oni traktować systemy jako dodatkowe narzędzie 

umożliwiające kontrolowanie procesu inwestycji, co przekłada się na zmniejszenie 

kosztów oraz oszczędność czasu. Dlatego też oczekiwania inwestora skupiać mogą 

zarówno wymagania związane z podniesieniem niezawodności konstrukcji, spełnieniem 

wymagań prawa budowlanego, czy projektowania wspomaganego pomiarami. Rozdział ten 

należy zatem traktować jako podsumowanie rozważań zawartych w 3.1, 3.2 i 3.3. 

Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system monitorowania konstrukcji 

dostarcza informacji pozwalających na:  

 podwyższenie jakości prowadzonych prac. Świadomość faktu, że realizowany 

obiekt wyposażony jest w ciągły system monitorowania, powoduje dodatkową 

mobilizacje wśród uczestników procesu budowlanego. Prace wykonywane są 

dokładniej, z zachowaniem większej staranności, 

 prawidłowe zarządzanie czasem. Dobrym przykładem są tutaj systemy 

monitorujące temperaturę lub odkształcenia betonu w trakcie jego wiązania. System 

pomiarowy pozwala śledzić zachodzące zmiany i dostosowywać harmonogram 

robót do aktualnej sytuacji na budowie, 

 kontrolę jakości prowadzonych prac, często w miejscach niedostępnych. Obecna 

technologia pomiarowa pozwala na umieszczanie czujników w miejscach 

niedostępnych dla człowieka, a ważnych z uwagi na jakość prowadzonych prac. 

Dodatkowe informacje np. o szybkości osiadań gruntu lub odchylenia od pionu 

ścian szczelinowych, czy wprowadzonych do konstrukcji naprężeń montażowych 

pozwalają na kontrolę i zachowanie wymaganej jakości prac, 

 wsparcie procedur odbiorowych oraz weryfikację jakości prac w okresie 

gwarancyjnym. Standardem stają się już przetargi, gdzie okresy gwarancyjne na 

wykonany obiekt budowlany wynoszą 10 lat, ale bywają także zamówienia 

z okresem gwarancyjnym sięgającym 15 czy nawet 20 lat. Przy tak długiej 

gwarancji, dzięki systemom monitorowania możliwe jest śledzenie zmian stanu 

technicznego obiektu oraz egzekwowanie zobowiązań prawnych wykonawcy, 



 zbieranie danych pomiarowych na potrzeby ewentualnych sporów 

gwarancyjnych. Inwestorzy niejednokrotnie napotykają na problem 

wyegzekwowania należnych im świadczeń gwarancyjnych z uwagi na brak 

możliwości wskazania przyczyn wystąpienia danej usterki. Dobrze zaprojektowany 

system monitorowania dostarcza takich informacji wskazując jednoznacznie na 

przyczynę powstania uszkodzeń, 

 weryfikację założeń projektowych. Systemy monitorowania konstrukcji 

dostarczają informacji o jej pracy na każdym etapie budowy w sposób ciągły. 

Pozwalają dzięki temu śledzić pracę wybranych elementów konstrukcji, jak i jej 

otoczenia. Dzięki tym informacjom możliwe jest weryfikowanie przyjętych założeń 

projektowych i ewentualne dostosowywanie procesu budowy do zmieniających się 

uwarunkowań, 

 zarządzanie obiektem  na etapie eksploatacji. Systemy monitorowania 

konstrukcji dostarczają informacji o bieżącym stanie technicznym obiektu. 

Pozyskiwane informacje pozwalają optymalizować koszty napraw lub bieżącej 

obsługi  wskazując konieczny moment ich wykonania. Przykładem może tu być 

pomiar rozwartości dylatacji mostu zlokalizowanego na obszarze objętym 

wpływami górniczymi w czasie jego eksploatacji. Wykonany w odpowiednim 

czasie remont będzie zawsze tańszy niż naprawa uszkodzonych w wyniku 

zaciśnięcia dylatacji elementów konstrukcji. 

Dzięki tej krótkiej analizie można stwierdzić, że wszystkie przyczyny instalacji 

systemów monitorowania konstrukcji przenikają się i nawzajem uzupełniają. Należy 

wyraźnie stwierdzić, że właściwie zaprojektowany i wykonany system 

monitorowania może generować oszczędności, zarówno na etapie budowy, jak i 

eksploatacji obiektów budowlanych. Na rys. 12 zaprezentowano wykres obrazujący 

wyidealizowane korzyści ekonomiczne oraz związane z niezawodnością konstrukcji, 

płynące z zastosowania systemu monitorowania w danym obiekcie. W rzeczywistości 

zyski te są nieznacznie mniejsze. 

 

 
Rys. 12. Wyidealizowane korzyści płynące ze stosowania systemów monitorowania 

konstrukcji [3] 

 

Oczywiście nie ma rozwiązań, które nie posiadałyby wad – rys. 13. Zainstalowanie 

systemu monitorowania konstrukcji pociąga za sobą konkretne nakłady finansowe. Wartość 

tych nakładów zależy od złożoności systemu, liczby i rodzaju czujników, rejestratorów oraz 



czasu, na który projektowany jest system (realizacja czy użytkowanie obiektu). Koszt 

systemu wahać się zatem może od kilku tysięcy do kilkunastu milionów zł. Może lepszym 

określeniem wartości systemu będzie porównanie jego kosztu do kosztu konstrukcji obiektu. 

Zatem, zazwyczaj nakład finansowy na instalację systemu monitorowania o okresie 

użytkowania rzędu 30 lat, waha się w przedziale 0,1 do 1% wartości monitorowanej 

konstrukcji.  

 

 
Rys. 13. Podstawowe zalety i wady systemów monitorowania konstrukcji 

 

Systemy monitorowania konstrukcji są obecnie wdrażane w budownictwie. Brak jest 

zatem szczegółowych wytycznych ich projektowania, wykonywania i eksploatacji. 

Stworzenie takich dokumentów istotnie utrudnia bardzo szybki rozwój technik 

pomiarowych, programów do analiz numerycznych, czy nawet sposobów archiwizacji 

danych. Podejście do projektowania systemów wciąż zatem musi ulegać modyfikacji. Jeśli 

spojrzymy na okres zaledwie kilku lat obecności monitoringu w Polsce – stwierdzimy, że 

zmiany są ogromne. 

 

4. Charakterystyka systemów monitorowania 

 

Każdy system monitorowania musi składać się z czujników, okablowania którym 

dane z czujników przesyłane są do rejestratorów oraz komputera centralnego (serwera 

danych), gdzie wszystkie dane są archiwizowane i obrabiane. Komputer centralny 

odpowiedzialny jest również za wykonywanie analiz wykorzystujących zgromadzone dane, 

a także (czasami) za rozwiązywanie modeli numerycznych monitorowanych obiektów oraz 

komunikację z użytkownikiem. Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu postępowania 

z konstrukcją na podstawie wskazań systemu monitorowania zawsze powinien podejmować 

człowiek – rys. 14. 

 

 



 
Rys. 14. Struktura systemu monitorowania na podstawie [N1] 

 

4.1. Wybór techniki pomiarowej 
 

Podstawowym elementem każdego systemu monitorowania są czujniki pomiarowe. Ich 

zadaniem jest pozyskiwanie informacji, z których korzystać będzie proces analizy 

i wnioskowania. Należy pamiętać, że nawet najbardziej złożona procedura obróbki 

danych wykorzystująca modele MES, a nawet sztuczną inteligencję, nie zapewni 

oczekiwanych rezultatów, jeżeli zostanie przeprowadzona na podstawie danych 

pomiarowych, do których nie będziemy mieli zaufania. Co więcej, wyprowadzone 

wnioski będą fałszywe i mogą doprowadzić w skrajnym przypadku do katastrofy 

obiektu. 

Do budowy systemów monitorowania konstrukcji wykorzystuje się obecnie wszystkie 

dostępne na rynku techniki pomiarowe: 

 mechaniczne, 

 elektryczne, 

 hydrauliczne, 

 pneumatyczne, 

 optyczne. 

Z wyżej wymienionych grup wybrano kilka najczęściej stosowanych przykładów 

czujników, które wykorzystywane są w systemach monitorowania konstrukcji: 

 tensometria strunowa. Czujniki te charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością 

pomiarów w czasie, odpornością na warunki środowiskowe oraz sygnałem 

pomiarowym, który można przesyłać kablami na odległości rzędy kilku kilometrów, 



 tensometria elektrooporowa. Czujniki te są chyba najpowszechniej stosowanymi 

w różnych gałęziach przemysłu. Dyskusyjna jest natomiast ich stabilność w czasie, 

która jest wymagana w systemach monitorowania konstrukcji. Łatwo też zakłócić 

sygnał pomiarowy, konieczne jest zatem jego wzmacnianie, 

 czujniki indukcyjne (transformatorowe) wykorzystywane przede wszystkim jako 

przetworniki przemieszczeń. Ze względu na problem ze stabilnością wskazań tych 

czujników, stosuje się je głównie w badaniach krótkotrwałych, 

 czujniki piezoelektryczne znane przede wszystkim z zastosowań w pomiarach 

przyspieszeń drgań konstrukcji, ale stosowane są również do pomiaru odkształceń 

szybkozmiennych, 

 czujniki MEMS (mikro-elektro-mechaniczne). Czujniki wykorzystujące w swej 

budowie mikroskopijnej wielkości układy elektro-mechaniczne. Wykorzystywane 

są powszechnie do pomiarów większości wielkości fizycznych. Ich podstawową 

zaletą jest niska cena. Niestety wadą – często niska dokładność i brak gwarancji 

stabilności pomiarów w czasie, 

 czujniki światłowodowe. Stosunkowo nowa technika pomiarowa o bardzo dużych 

możliwościach pomiarowych. Jednym czujnikiem (światłowodem) można 

wykonywać pomiary lokalne w bardzo wielu punktach pomiarowych 

umieszczonych na trasie czujnika, 

i wiele innych. 

W tablicy 1 przyporządkowano rodzaje czujników do mierzonych nimi wielkości 

fizycznych. Nie jest to oczywiście lista zamknięta. 

 

Tablica 1. Przyporządkowanie typów czujników do wielkości fizycznych 

Wielkość mierzona Rodzaj czujnika 

1 2 

przemieszczenia bezwzględne 
tachimetry automatyczne, pomiary GPS, metody 

geodezyjne 

przechyły i obroty 
kątomierze, inklinometry, wahadła, systemy 

hydrauliczne, systemy laserowe 

przemieszczenia względne 
różnego typu czujniki przemieszczeń 

wykorzystujące metody hydrauliczne, optyczne itp. 

ciśnienie wody czujniki ciśnienia 

napór gruntu czujniki ciśnienia w gruncie 

odkształcenia i naprężenia 
czujniki odkształceń, siłomierze, „czujniki 

naprężeń” 

temperatura wewnętrza termometry 

profile przemieszczeń pionowych 

i poziomych gruntu, fundamentów, 

ścianek szczelinowych 

inklinometry stałe pionowe i poziome, profilometry 

hydrauliczne, systemy światłowodowe 

drgania (częstotliwość, amplituda) akcelerometry, geofony, sejsmometry 

siła siłomierze, czujniki odkształceń 

osiadania 
hydrauliczne czujniki osiadań, czujniki 

światłowodowe, ekstensometry 

 



Należy pamiętać, że monitorowane obiekty podlegają wpływowi otoczenia, w którym 

się znajdują. Pomiary warunków środowiskowych ułatwiają, a czasem nawet umożliwiają 

późniejszą analizę danych. Poniższa tablica przedstawia zakres podstawowych pomiarów 

środowiskowych.  

 

Tablica 2. Pomiary wielkości związanych ze środowiskiem otaczającym analizowany obiekt 

Wielkość mierzona Rodzaj czujnika 

1 2 

opady deszczu, śniegu deszczomierz, śniegomierz 

przepływ wody przepływomierz, czujnik poziomu cieczy 

poziom wody czujnik ciśnienia, czujnik poziomu cieczy 

temperatura powietrza, wody czujnik temperatury 

prędkość i kierunek wiatru anemometr, czujnik kierunku wiatru 

ciśnienie atmosferyczne barometr 

wilgotność higrometr 

pomiar nasłonecznienia pyranometr 

 

Kolejne rysunki pokazują przykładowe czujniki wymienione w tablicy 1. Zdecydowano 

się na prezentację czujników strunowych, gdyż właśnie one najczęściej stosowane są 

w systemach monitorowania. 

 

     

Rys. 15. Przykładowe czujniki do pomiaru odkształceń stali, betonu i gruntu [M1] 
 

     

Rys. 16. Przykładowe czujniki przemieszczeń do pomiaru rozwarcia dylatacji, rys 

i wydłużenia lin [M1] 

 

 

 

 



     

Rys. 17. Przykładowe czujniki ciśnienia wody do pomiaru poziomu zwierciadła wody 

oraz ciśnienia porowego w gruncie [M1] 
 

     

Rys. 18. Przykładowe urządzenia hydrauliczne do pomiaru osiadań i przemieszczeń 

względnych  [M1] 

 

     

Rys. 19. Przykładowe czujniki do wyznaczania naprężeń w betonie  

i w górotworze [M1] 
 

Istotne znaczenie przy wyborze konkretnej techniki pomiarowej będzie miała decyzja 

o częstotliwości wykonywania pomiarów. W przypadku pozyskiwania danych 

w odstępach czasowych liczonych w herzach, nie będziemy mogli zastosować wszystkich 

rodzajów urządzeń pomiarowych. Ograniczeniem dla wielu technik mierniczych będzie 

również konieczność zagwarantowania stabilności pomiarów w czasie. Musimy sobie 

zdawać sprawę, że kalibracja czujników w okresie eksploatacji obiektu jest, z punktu 

widzenia pomiarowego, niepożądana. Jej wykonanie jest bardzo kosztowne, a czasami 

wręcz niemożliwe.  

Zastosowanie konkretnej techniki pomiarowej, czyli ostatecznie danego rodzaju 

czujnika, zależeć będzie od kilku czynników. Należy tutaj wymienić przede wszystkim: 

 rodzaj mierzonej wielkości fizycznej, 

 częstotliwość pomiaru (pomiary statyczne i dynamiczne), 

 dokładność pomiaru, 

 zakres pomiaru (pomiary w punkcie oraz pomiary globalne konstrukcji), 

 środowisko instalacji, 

 czasookres pomiaru (pomiary chwilowe i długookresowe – systemy 

monitorowania). 



Pewne wielkości fizyczne możemy mierzyć różnymi technikami pomiarowymi. 

Wybór konkretnego rozwiązania będzie zależał od naszych potrzeb. Przykładowo, 

przemieszczenie bezwzględne środka rozpiętości belki można zmierzyć geodezyjnie lub 

czujnikiem przemieszczenia (indukcyjnym, strunowym, mechanicznym itp.). W pierwszym 

przypadku punkt odniesienia, w stosunku do którego będziemy wykonywać pomiar 

przemieszczenia, może znajdować się bardzo daleko od badanego elementu. Zastosowanie 

czujników wymusza natomiast lokalizację punktu referencyjnego w bezpośrednim 

sąsiedztwie konstrukcji, co istotnie utrudnia instalację. Bywa również, że wystarczający jest 

pomiar ugięcia elementu, czyli przemieszczenia względnego. Wówczas punktem 

odniesienia będą podpory analizowanej belki i będziemy mogli wykorzystać np. czujniki 

hydrauliczne. W pewnych przypadkach interesującą nas wielkość fizyczną możemy 

wyznaczyć przez pomiar innych wielkości, z którymi ta związana jest jakimś prawem. 

Przykładowo, wspomniane przemieszczenie środka rozpiętości belki możemy również 

wyznaczyć wykorzystując pomiar obrotów odcinków stycznych do linii jej ugięcia lub 

odkształceń wybranych włókien. Oczywiście konieczne jest zbudowanie w każdym 

przypadku funkcji przejścia z wielkości pomocniczej na poszukiwaną i obliczenie błędu 

wyznaczenia tej wielkości. Możliwe jest, że błąd ten spowoduje dyskwalifikację danego 

pomiaru.  

 

 
Rys. 20. Pomiar deformacji belki (opis w tekście) 

 

Nie wszystkie techniki pomiarowe mogą być wykorzystywane do pomiarów 

wielkości szybkozmiennych. Przykładowo, czujnikami indukcyjnymi możemy realizować 

zarówno pomiary statyczne, jak i dynamiczne, podczas gdy czujniki strunowe mogą 

zwracać informację o zmianie mierzonej wielkości fizycznej w odstępach czasowych 

liczonych co najwyżej w sekundach (obecnie prowadzone są prace nad wdrożeniem 

dynamicznych pomiarów strunowych). 

Kolejnym parametrem determinującym dobór techniki pomiarowej jest wymagana 

dokładność pozyskiwanych danych. Oczywistym jest, że dokładniejsze urządzenia są 

jednocześnie droższe i to najczęściej kilkukrotnie. Jednak odpowiedź na pytanie, czy lepiej 

jest zainstalować mniej czujników o wyższej dokładności, czy więcej, ale mniej 

dokładnych, nie jest już tak jednoznaczna. Interpretacja pomiarów bardzo często 

prowadzona jest przy zastosowaniu różnych technik numerycznych wykorzystujących całą 

dostępną wiedzę o obiekcie, począwszy od danych geometrycznych i materiałowych, 

poprzez prawa fizyczne, na wynikach pomiarów kończąc. Analizy takie (w mechanice 

zwane rozwiązywaniem zadań odwrotnych) – rys. 21, najczęściej umożliwiają dużo 

poprawniejszą interpretację pomiarów otrzymywanych z systemów monitorowania, gdy 

danych jest odpowiednio dużo. Niezbędnym jest wówczas zdefiniowanie tzw. funkcji 



wagowych, parametrów optymalizacji rozwiązań, czy przedziałów, w których pozyskiwane 

dane są wiarygodne. 

 

 
Rys. 21. Przykładowe dane pomiarowe na tle rozwiązania ścisłego oraz analizy 

metodami przybliżonymi 
 

Wybór techniki pomiarowej jest dla projektanta obiektu zadaniem bardzo 

trudnym, często daleko wykraczającym poza posiadany przez niego zasób wiedzy. Z uwagi 

na bardzo duże technologiczne zaawansowanie aparatury pomiarowej, najlepszym 

rozwiązaniem wydaje się zawsze konsultacja ze specjalistą lub dostawcą rozwiązań 

pomiarowych oraz rzetelna analiza możliwych rozwiązań. W przyszłości należy się 

spodziewać, że pojawi się specjalizacja potwierdzająca kwalifikację danej osoby do 

projektowania systemów monitorowania konstrukcji. 

Głównym kryterium, które decyduje o wyborze techniki pomiarowej powinna być 

niezawodność. Nigdy natomiast nie powinna być nim tylko cena samych czujników. 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że najczęściej najniższa cena czujników nie skutkuje najniższą 

ceną prowadzenia monitoringu konstrukcji, zazwyczaj jest wręcz odwrotnie. Przy wyborze 

techniki pomiarowej należy kierować się zatem całkowitym kosztem obsługi systemu 

pomiarowego w zakładanym okresie eksploatacji, na który składają się nakłady na:  

 zakup aparatury,  

 instalację,  

 kalibrację lub wymianę czujników po zadanym czasie eksploatacji,  

 utrzymanie i prowadzenie pomiarów,  

 zbieranie i przetwarzanie danych. 

Decydując o wyborze danej techniki pomiarowej oraz konkretnego typu czujnika należy 

wziąć pod uwagę fakt, że czujniki w systemach monitorowania konstrukcji pracują 

w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych. Bardzo duże znaczenie na trwałość 

przyrządu pomiarowego ma doświadczenie jego producenta w zastosowaniach związanych 

z monitorowaniem konstrukcji. Czujniki, które doskonale sprawdzają się w 

laboratoriach, bardzo często  nie wytrzymują trudów pracy w warunkach terenowych. 

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach monitorowania konstrukcji mogą być 

narażone na (kolejność oddziaływań przypadkowa): 



 duże różnice temperatur, 

 kurz, brud, błoto, osady chemiczne, 

 korozję chemiczną (woda gruntowa, składniki betonu) i elektrolityczną (kontakt 

różnych materiałów), 

 wysokie ciśnienie generowane przez ciecze i ciała stałe, 

 wysoką wilgotność, stojącą lub płynącą wodę, 

 obciążenia udarowe, zarówno w czasie transportu, zabudowy jak i eksploatacji, 

 wandalizm 

i wiele innych. 

Bardzo często podczas całego okresu użytkowania czujników (zazwyczaj równego 

okresowi eksploatacji konstrukcji) brak będzie dostępu do miejsca ich instalacji (np. 

czujniki umieszczone w betonie) i w związku z tym niemożliwe będzie prowadzenie działań 

serwisowych (kalibracja, naprawa). 

Wymienione wyżej czynniki powodują, że dobór aparatury pomiarowej powinien być 

przeprowadzony z należytą starannością, przy uwzględnieniu wszystkich przewidywanych 

oddziaływań mogących mieć wpływ na wyniki pomiarów. Tylko system, którego 

wskazaniom można zaufać przez cały okres jego eksploatacji, przyniesie korzyści 

materialne i niematerialne. Zastosowanie niewłaściwych czujników może spowodować, 

że przekazywane przez nie dane nie będą odpowiadać rzeczywistej pracy konstrukcji, co 

skutkować może błędnymi decyzjami i w konsekwencji nawet awarią lub katastrofą 

monitorowanego obiektu. 

Poniżej szerzej opisane zostaną dwie techniki pomiarowe: strunowa i światłowodowa. 

Pierwsza z nich jest najczęściej wykorzystywaną w długoterminowych systemach 

monitorowania, druga natomiast jest obecnie wciąż w fazie testów, jednak ze względu na 

swoje olbrzymie możliwości z pewnością będzie coraz częściej stosowana. 

 

4.1.1. Strunowa technika pomiarowa 

 

Czujniki strunowe ze względu na swoją prostą i niezawodną konstrukcję mechaniczną 

oraz możliwość przesyłania sygnału pomiarowego na znaczne odległości są jednymi 

z podstawowych urządzeń pomiarowych stosowanych do budowy długoterminowych 

systemów monitorowania konstrukcji. 

Historia czujników strunowych sięga roku 1888, pierwsze eksperymenty prowadził 

profesor Pietro Cardani z uniwersytetu w Palemro. Za pomocą drgającej struny osiągnął 

dokładność pomiaru wydłużenia równą 0,003mm. Komercyjne zastosowania technologii 

strunowej miały miejsce na początku lat 30-tych XX wieku, kiedy to rozwój urządzeń 

elektronicznych umożliwił przesyłanie sygnału pomiarowego za pomocą kabli. W 1931r. 

francuski inżynier André Coyne otrzymał patent na czujnik strunowy, nazywany wtedy 

przetwornikiem akustycznym. Dwie pierwsze fabryki wytwarzające czujniki strunowe 

powstały w Niemczech (Maihak 1936r.) oraz we Francji (Telemac 1947r.). 

 



 
Rys. 22. Pierwszy komercyjny zestaw do pomiarów strunowych firmy Maihak [2] oraz 

czujnik strunowy produkowany w Zakładzie Aparatury Naukowej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego [10] 
 

Podstawowym elementem czujników strunowych jest drgająca struna rozpięta pomiędzy 

elementami mocującymi. Częstotliwość jej drgań jest proporcjonalna do siły rozciągającej 

strunę, czyli do mierzonego odkształcenia. Analogicznie, jak w strunowych instrumentach 

muzycznych, mocniej napięta struna generuje wyższy dźwięk, struna napięta słabiej – 

dźwięk niższy. Początkowo owo zjawisko  analizowane było właśnie akustycznie: osoba 

realizująca pomiar porównywała dźwięk przetwornika zamocowanego do konstrukcji 

z dźwiękiem odpowiedniego wzornika strojonego przy pomocy śruby mikrometrycznej [2]. 

Obecnie struna w czujnikach strunowych pobudzana jest do drgań za pomocą pola 

magnetycznego generowanego przez cewkę elektromagnetyczną. Po wzbudzeniu struny do 

drgań, za pomocą tej samej cewki, przy wykorzystaniu zjawiska indukcji 

elektromagnetycznej Faraday’a (powstanie zmiennego napięcia elektrycznego), 

odczytywana jest jej częstotliwość drgań. 

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje czujników strunowych. Pierwszy z nich to 

strunowe czujniki odkształceń (rys. 23). W urządzeniach tych mierzone wielkości 

powodują bezpośrednie rozciąganie struny. Zakres pomiarowy czujnika ograniczony jest 

możliwością wydłużenia materiału i wynosi zazwyczaj 0,3%, czyli 0,003L/L. Bardzo 

często w pomiarach wykorzystuje się jednostkę pomocniczą, określaną jako 

mikroodkształcenie () lub mikrodeformacja (D); jej wartość to 1×10
-6

 L/L. Zatem 

czujniki odkształceń zazwyczaj wykonywane są w zakresie pomiarowym 3 000 , ale 

dostępne są również urządzenia o zakresach 5 000, a nawet 10 000 .  

Drugim rodzajem czujników są strunowe czujniki (przetworniki) przemieszczeń. 

Struna umieszczona w czujniku rozciągana jest poprzez dodatkowy element np. sprężynę 

(rys. 24), która w tym przypadku jest przekładnią mechaniczną pozwalającą zwiększyć 

zakres pomiarowy czujnika. Standardowe zakresy pomiarowe strunowych czujników 

przemieszczeń wynoszą od 4 do 400 mm. 

Wszystkie inne przetworniki strunowe dostępne na rynku wykorzystują w swej budowie 

„czujnik odkształceń” bądź „czujnik przemieszczeń”. Umożliwiają one zamianę 

odkształcenia struny na inną, interesującą nas, wielkość fizyczną: siłę, naprężenie, ciśnienie, 

przechył, temperaturę i wiele innych – rys. 25.  

 



 
Rys. 23. Zasada działania czujnika strunowego odkształceń 

 

 
Rys. 24. Zasada działania strunowego czujnika przemieszczeń 

 

 
Rys. 25. Przykładowe zastosowania czujników strunowych [M1] 

 

 



Niezależnie od przeznaczenia czujnika, jego  podstawowym elementem jest zawsze 

struna, przekształcająca mierzoną wielkość na częstotliwość jej drań. Równanie 

częstotliwości drgań poprzecznych struny swobodnie zamocowanej na  końcach ma postać: 
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gdzie: 

 n – liczba naturalna [-] 

fn – n-ta częstotliwość drgań własnych struny [Hz] 

Lw – długość struny [m] 

m - masa struny [kg] 

F – siła rozciągająca strunę [N] 

 

 

Jeśli analizę ograniczymy do poszukiwania pierwszej częstotliwości drgań oraz 

wprowadzimy pojęcie naprężenia jako siły podzielonej przez pole powierzchni struny oraz 

gęstości jako ilorazu masy i objętości struny, to wtedy równanie (1) przyjmie postać: 
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gdzie: 

A – pole przekroju poprzecznego struny [m
2
] 

σ – naprężenie w strunie [Pa] 

ρ  – gęstość materiału, z którego wykonano strunę [kg/m
3
] 

 

 

Struna wykonana jest ze stali, dlatego w obliczeniach można przyjąć liniowe prawo 

Hooke’a, które wiąże naprężenia i odkształcenia modułem sprężystości E. Zakładając, że 

zarówno moduł stali, jak i długość oraz gęstość struny są wielkościami stałymi, zależność 

częstotliwości od odkształcenia przedstawia się następująco: 

 

  kf  (3) 

gdzie: 

k – stała zależna od E, L oraz ρ 
 

 

Istnieje zatem kwadratowa zależność między odkształceniem, a częstotliwością drgań 

własnych struny. Z uwagi na późniejsze obliczenia wygodnie jest  wprowadzić do analizy 

nową zmienną będącą kwadratem częstotliwości drgań własnych struny podzielonym przez 

1000. Zmienną ta nazywana bywa „digit” [Hz
2
]: 
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Po wprowadzeniu nowej zmiennej i uwzględnieniu stałej czujnika związanej z jego 

budową fizyczną możemy obliczyć zmianę odkształcenia czujnika: 

 

 GRRf  )()( 01  (5) 

gdzie: 

ε(f) – odkształcenie związane ze zmianą częstotliwości drgań struny [-] 

Ri – zmienna „digit” odpowiadająca częstotliwości drgań własnych 

struny zmierzonej w chwili „ti” [Hz2]; 

G –  stała czujnika 

 

 

 Należy pamiętać, że mierzone odkształcenia związane są zarówno z wpływem sił 

zewnętrznych jak i z wpływem temperatury. W ogólności można zatem zapisać: 

 

 ),()( ,kcstress Tf    (6) 

gdzie: 

εstress – odkształcenie powodujące naprężenie 

ε(ΔT,αc,k) – odkształcenie termiczne zależne od współczynników 

rozszerzalności termicznej czujnika i elementu konstrukcji αc,k, oraz od 

różnicy temperatur ΔT 

 

 

Wszystkie produkowane czujniki strunowe wyposażone są w dodatkowy czujnik 

temperatury. Pozwala on uwzględniać wpływ zmian termicznych zarówno na czujnik, jak 

i na pracę konstrukcji poddanej oddziaływaniu temperatury. 

Do najważniejszych zalet czujników strunowych należy zaliczyć stabilność 

realizowanych pomiarów w czasie. Właściwość ta pozwala na długoterminową pracę 

systemów monitorowania, bez konieczności kalibrowania czujników w trakcie eksploatacji 

konstrukcji. Badania przeprowadzone w Norweskim Instytucie Geotechniki wykazały, że 

odpowiedź przetwornika strunowego nie zmieniła się więcej niż o 0,1[%] zakresu 

pomiarowego w okresie blisko trzydziestu lat badań [21]. Taki wpływ czasu na pracę 

czujnika z inżynierskiego punktu widzenia może zostać pominięty.  

Dodatkową zaletę stanowi fakt, że sygnał wyjściowy ma charakter częstotliwościowy, 

a zatem jest sygnałem odpornym na zakłócenia. Dane pomiarowe mogą być zatem 

przesyłane przewodami na bardzo duże odległości sięgające kilku kilometrów. 

Warto pamiętać, że prace nad rozwojem technologii strunowej prowadzone były 

również w Polsce. Badaniami naukowymi oraz wdrażaniem zastosowań przemysłowych 

zajmował się głównie Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów  w Warszawie oraz 

Zakład Aparatury Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie prace nad 

rozwojem czujników strunowych prowadzone są m.in. w Instytucie Mechaniki Górotworu 

PAN w Krakowie. 

 

4.1.2. Światłowodowa technika pomiarowa 
 

Bardzo obiecującą techniką pomiarową w zastosowaniu do systemów monitorowania 

jest technika wykorzystująca ciągłe (wzdłuż długości) pomiary światłowodowe. 

W przeciwieństwie do czujników światłowodowych zbudowanych przy wykorzystaniu 



siatki Bragga, gdzie elementami pomiarowymi są wybrane punkty światłowodu z naniesioną 

siatką pomiarową, w ciągłych pomiarach elementem pomiarowym jest włókno 

światłowodowe wzdłuż całej swojej długości. Pomiar odkształceń lub temperatury 

dokonywany jest bowiem w każdym punkcie światłowodu. 

Historia powstania światłowodu rozpoczęła się w momencie odkrycia zjawiska 

przenoszenia się światła wzdłuż zakrzywionego strumienia wody przez francuskich 

naukowców Daniel’a Colladon i Jacques’a Babinet  w latach 40-tych XIX wieku. W roku 

1870, irlandzki fizyk John Tyndall, opisał i przedstawił publicznie zjawisko propagacji 

promienia świetlnego w strumieniu wody. 

 

 

Rys. 26. Propagacja wiązki świetlnej przez strumień wody [Magazyn "La Nature", 1884] 

 

Dziesięć lat później William Wheeling opatentował metodę przesyłania światła nazwaną 

rurociągiem świetlnym (ang. piping light). Pierwotnie urządzanie miało służyć do 

oświetlania wnętrz budynków, ale okazało się zbyt skomplikowane w porównaniu do 

żarówki Edisona. Prawdziwy rozwój światłowodów rozpoczął się w  dopiero w drugiej 

połowie XX wieku, kiedy powstało wiele prac naukowych dotyczących przesyłania 

promienia lasera w światłowodzie. Kolejne badania i prace teoretyczne nad światłowodami 

były prowadzone przez  Brian’a O'Brien oraz Narinder’a Kapany, którzy jako pierwsi użyli 

określenia światłowód (ang. optic fiber cable). 

Światłowód jest cylindrycznym kompozytem zbudowanym z materiałów o różnych 

współczynnikach załamania światła. Główne elementy odpowiedzialne za podstawową 

funkcję światłowodu to rdzeń światłowodu oraz płaszcz (ang. core i cladding). Podstawą 

działania światłowodu jest całkowite wewnętrzne odbicie promienia światła na styku 

rdzenia i płaszcza światłowodu. Kolejne warstwy, takie jak powłoka lakiernicza, płaszcz 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Daniel_Colladon
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Babinet


ochronny, wzmocnienie oraz osłona zewnętrzna chronią światłowód przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz agresywnym środowiskiem chemicznym.  

Rdzeń światłowodu najczęściej wykonywany jest ze szkła kwarcowego (duża zawartość 

ditlenku krzemu - SiO2) o bardzo niskiej dyspersji. Szkło kwarcowe również posiada niski 

współczynnik absorpcji oraz wskaźnik tłumienia. Średnica rdzenia wynosi od 8µm 

(światłowód jednomodowy) do 1000µm (światłowód wielomodowy). Płaszcz wykonany  

jest z materiału szklanego wraz z dodatkami zmniejszającymi współczynnik załamania 

światła w stosunku do materiału rdzenia. 

 

 
Rys. 27. Warstwowa budowa kabla światłowodowego 

 

 Technika światłowodowa pozwala na budowanie wielu czujników, np.: czujników 

przemieszczeń, odkształceń, temperatur, wilgotności. Z punktu widzenia systemów 

monitorowania konstrukcji najciekawsze wydaje się zastosowanie ciągłych czujników 

światłowodowych do pomiarów odkształceń i temperatur wzdłuż całych ich długości.  

Podstawą działania pomiarów światłowodowych jest zjawisko rozpraszania światła 

wewnątrz światłowodu. Rozróżniamy trzy rodzaje takiego rozpraszania: rozpraszanie 

Raman’a, Brillouin’a oraz Rayleigh’a – rys. 28 

 

 
Rys. 28. Pasma rozpraszania Rayleigh’a, Brillouin’a oraz Raman’a 

 



Rozpraszanie Rayleigh’a 

Rozpraszanie Rayleigh’a jest zjawiskiem optycznym znanym od XIX wieku. Można go 

również obserwować na nieboskłonie. Dzięki niemu niebo ma kolor fioletowo-niebieski, 

przy czym ludzkie oko jest w stanie dostrzec tylko niebieską barwę. Zjawisko Rayleigh’a 

powstaje w wyniku rozpraszania światła na małych cząsteczkach, tzn. takich, których 

rozmiary są mniejsze od długości fali świetlnej. Padająca fala świetlna powoduje drgania 

materii, która zachowuje się jak dipol i zaczyna wypromieniowywać energię we wszystkich 

kierunkach w postaci fali elektromagnetycznej z częstotliwością równą fali wzbudzeniowej. 

Pomiary z wykorzystaniem zjawiska rozpraszania Rayleigh’a wykonywane są za pomocą 

reflektometru optycznego. Zjawisko rozpraszania Rayleigh’a może zostać wykorzystane do 

pomiaru zarówno zmian odkształceń, jak i temperatury światłowodu. 

 

Rozpraszanie Raman’a 

Zjawisko rozpraszania Raman’a jest analogiczne do zjawiska rozpraszania Rayleigh’a. 

W przypadku zjawiska Rayleigh’a intensywność rozpraszania fal  jest równa intensywności 

fali padającej na cząsteczkę dipolową, natomiast w zjawisku Ramana’a, intensywność 

rozpraszania jest mniejsza oraz silnie zależna od lokalnych temperatur  [20]. Pojawia się 

jako przesunięcie fali o zmienionej częstotliwości i długości, symetrycznie względem 

rozpraszania Rayleigha’a w pasmach Stoeks’a i Anty-Stoeks’a. Zjawisko rozpraszania 

Raman’a wykorzystywane jest do pomiaru zmian temperatury wzdłuż światłowodu. Dlatego 

najczęstsze zastosowanie ma przy pomiarach temperatury świeżej mieszanki betonowej, 

rozkładu temperatur w gruncie (geotechnika) lub lokalizowaniu przecieków w rurociągach 

(transportowana ciecz ma temperaturę inną niż grunt – w ten sposób łatwo określić miejsce 

wystąpienia przecieku). 

 

Rozpraszanie Brillouin’a 

Zjawisko rozpraszania Brillouin’a (ang. Brillouin scattering) polega na rozpraszaniu 

światła na drgającej siatce kryształów, z których zbudowany jest światłowód.  Zjawisko to 

wykorzystywane jest do pomiaru zmian temperatury, odkształceń oraz drgań światłowodu 

wzdłuż całej jego długości.  

 

Do budowy ciągłych czujników światłowodowych wykorzystuje się standardowe 

światłowody telekomunikacyjne oraz jedno ze zjawisk rozpraszania opisanych wyżej. 

Największe oczekiwania w zakresie pomiaru odkształceń konstrukcji budowlanych wiąże 

się obecnie ze zjawiskiem Rayleigh’a. Elementami pomiarowymi w takich światłowodach 

są wady struktury szkła powodujące wypromieniowanie energii we wszystkich kierunkach 

w postaci fali elektromagnetycznej z częstotliwością równą fali wzbudzeniowej. Przy 

wykorzystaniu specjalnych urządzeń pomiarowych jesteśmy w stanie z częstotliwością 

rzędu 100Hz (obecnie maks. do 250Hz) odczytywać zmiany położenia poszczególnych 

defektów i w ten sposób wyznaczać zmiany odkształceń na długości czujnika. 

Do podstawowych zalet ciągłych czujników światłowodowych zaliczyć należy wysoką 

dokładność, niewielkie rozmiary, niskie koszty przewodów światłowodowych, 

pozyskiwanie danych z całej długości czujnika oraz odporność na czynniki zewnętrzne, 

w tym temperaturę w zakresie -65 do nawet +1 200
o
C, odporność na zmęczenie oraz brak 

podatności na zakłócenia elektromagnetyczne. Czujniki światłowodowe mogą mieć długości 

sięgające nawet kilku lub kilkudziesięciu kilometrów. Wówczas pomiar odkształceń 

wykonywany jest w punktach odległych od siebie np. o 1m. Bardzo obiecujące są również 

zakresy pomiarowe czujników światłowodowych umożliwiające pomiar odkształceń 



materiałów budowlanych daleko poza ich zakresem sprężystej pracy, tj. ±30 000, czyli 30 

promili (3%). 

Na rysunku pokazano własne prace badawcze obejmujące zastosowanie techniki 

światłowodowej w budownictwie. Testowano klejenie czujników do powierzchni zginanej 

belki żelbetowej oraz do betonowego walca poddanego próbie ściskania.  

 

    

Rys. 29. Światłowód telekomunikacyjny przyklejony do powierzchni belki żelbetowej 

i betonowego walca przygotowanego do próby ściskania [materiały własne] 

 

      4.2. Błędy pomiarowe 
 

Na etapie projektowania systemu monitorowania konstrukcji należy wziąć pod uwagę 

błędy, które mogą się pojawić w trakcie wykonywania pomiarów. Podstawowym 

założeniem przyjmowanym podczas pomiarów jest brak wpływu czujnika na mierzoną 

wielkość fizyczną. Oznacza to, że np. rura inklinometryczna musi być na tyle podatna, żeby 

nie ograniczała i nie modyfikowała deformacji gruntu, a czujnik przemieszczenia na tyle 

mało sztywny, żeby nie wpływał na krzywą ugięcia belki.  

Dokładność pomiaru można zdefiniować jako różnicę pomierzonej wartości w stosunku 

do wartości rzeczywistej. Zazwyczaj określa się ją w trakcie wzorcowania przyrządu 

i wyraża jako „± liczba”, „± %” lub „± % zakresu pomiarowego czujnika”.  

Precyzję pomiaru można zdefiniować jako różnicę kolejnych pomiarów i wartości 

średniej arytmetycznej ze wszystkich pomiarów. 

Rozdzielczość jest najmniejszą działką na skali przyrządu pomiarowego (najmniejsza 

wartość jaka może być wyświetlona na danym zakresie pomiarowym), natomiast czułość 

przyrządu wyraża jego zdolność reagowania na najmniejszą zmianę wielkości mierzonej. 

Przyrząd określany jest jako liniowy, gdy wartości mierzone są wprost proporcjonalne 

do wartości rzeczywistych. Często jednak graficzna zależność tych wartości, w wyniku 

wewnętrznych ograniczeń, jest krzywoliniowa. Jeśli poprowadzimy linię prostą w taki 

sposób, aby jej największa odległość od krzywej była minimalna, to ta odległość jest miarą 

liniowości (Rys. 31). 

Histereza to różnica mierzonych wartości w przypadkach, gdy dana wielkość wzrasta 

lub maleje. Może być wynikiem występowania tarcia lub luzów. Urządzenia o znacznej 

histerezie nie nadają się do pomiarów szybkozmiennych (Rys. 32). Szum jest natomiast 

terminem używanym do określenia przypadkowych zmian mierzonych wielkości, 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi i skutkującymi w utracie precyzji i dokładności. 



    

Rys. 30. Dokładność i precyzja pomiaru [23] 

 

    
Rys. 31. Liniowość przyrządu pomiarowego [23] 

 

    
Rys. 32. Histereza przyrządu pomiarowego [23] 

 

Błąd pomiarowy jest różnicą pomiędzy wartością zmierzoną i rzeczywistą – a zatem 

z matematycznego punktu widzenia, równy jest dokładności.  

Podstawowy podział błędów, wraz z przyczynami oraz proponowanymi środkami 

zaradczymi przedstawiono w poniższej tablicy [23]. 

 

 

 



 

 

Tablica 3. Błędy pomiarowe – przyczyny i środki zaradcze [23] 

 

Rodzaj błędu Przyczyny Środki zaradcze 

1 2 3 

błędy grube 

brak doświadczenia 

błędny odczyt 

błędny zapis 

błąd obliczeniowy 

staranność 

trening 

zwielokrotnienie odczytów 

podwójny obserwator 

weryfikacja względem wcześniejszych 

odczytów 

błędy 

systematyczne 

nieprawidłowa kalibracja 

utrata kalibracji 

histereza 

nieliniowość 

prawidłowa kalibracja 

 powtórna kalibracja 

użycie procedury zgodnych odczytów 

użycie wzorca 

błędy 

środowiskowe 

pogoda 

temperatura 

drgania 

korozja 

rejestracja zmian środowiskowych 

i zastosowanie korekcji 

właściwy dobór konstrukcji czujnika 

błędy 

obserwacyjne 
różnice między obserwatorami 

trening 

wykorzystanie systemu automatycznej 

akwizycji danych 

błędy 

próbkowania 

rozkład mierzonego parametru 

niewłaściwa technika 

próbkowania 

instalacja dostatecznej liczby czujników w 

reprezentatywnych lokalizacjach 

błędy 

przypadkowe 

szumy 

tarcie 

efekty środowiskowe 

prawidłowy dobór przyrządu 

chwilowa eliminacja szumu 

wielokrotne odczyty 

analiza statystyczna 

 

 4.3. Częstotliwość pomiarów  
 

O częstotliwości wykonywania pomiarów bezpośrednio decyduje charakter mierzonych 

wielkości fizycznych. Jeżeli dana wielkość nie zmienia się w trakcie wykonywania 

pomiaru nazywamy ją statyczną. Wówczas odczyty możemy wykonywać w odstępach 

czasowych liczonych w minutach lub godzinach. Ostateczna decyzja zależeć będzie 

najczęściej od wpływu oddziaływań niemechanicznych na zmiany analizowanej wielkości 

fizycznej. Przykładowo na rys. 33 pokazano wpływ zmian temperatury powietrza (linia 

przerywana)  na przemieszczenie (linia ciągła).  

 



 
Rys. 33. Przykładowy wykres zmian przemieszczenia w stosunku do zmian temperatury 

powietrza (zmiany rejestrowane co 15 min) 
 

Jeżeli wielkość mierzona zmienia się w trakcie pomiaru oznacza to, że mamy do 

czynienia z wielkością dynamiczną. Wówczas częstotliwość próbkowania musimy 

dostosować do szybkości zmian analizowanej wielkości. Pożądane jest, by próbkowanie 

było ok. 4 razy szybsze niż zmienność sygnału. Wówczas będziemy mieć pewność, że 

przebieg mierzonej wielkości odwzorujemy poprawnie na wykresie. 

Na rys. 34 pokazano przykładowy przebieg drgań rejestrowanych czterema czujnikami 

piezoelektrycznymi (akcelerometrami). Dokonując numerycznego całkowania przebiegu 

przyspieszeń drgań można wyznaczyć przebieg prędkości oraz przemieszczeń drgań punktu, 

w którym zainstalowano czujnik. 

Ze względu na ogromną liczbę danych pozyskiwanych w pomiarach dynamicznych, 

zazwyczaj nie archiwizuje się pełnych przebiegów, a wyłącznie ich estymaty (wielkości 

charakterystyczne) wyliczane z zadanego okresu czasu. Do późniejszej analizy interesujące 

mogą być: wartość średnio-kwadratowa RMS, maksymalna, minimalna, amplituda, peak-to-

peak (wartość międzyszczytowa), itp. 

 

 
Rys. 34. Przykładowy wykres przebiegu przyspieszeń drgań [m/s

2
] wykonany przy 

zastosowaniu 4 czujników 

 



 
Rys. 35. Przykładowy wykres przebiegu przyspieszeń [m/s

2
], prędkości [m/s] oraz prze-

mieszczeń [m] dla jednego punktu pomiarowego 
 

4.4. Lokalizacja punktów pomiarowych 

 

Wybór elementów konstrukcji podlegających opomiarowaniu oraz lokalizacja punktów 

pomiarowych jest zadaniem trudnym do jednoznacznego rozwiązania. Musimy wziąć pod 

uwagę fakt, że położenie miejsc ekstremalnego wytężenia konstrukcji jest determinowane 

m.in. rzeczywistym schematem statycznym, rzeczywistymi właściwościami materiałowymi 

oraz rzeczywistą geometrią konstrukcji. Projekt systemu monitorowania jest natomiast 

wykonywany na podstawie założeń teoretycznych (modelu konstrukcji). 

Kształt systemu pomiarowego będzie zależał także od tego, czy możliwym będzie 

wskazanie miejsc najbardziej niebezpiecznych w konstrukcji w sposób jednoznaczny. 

Przykładowo, wychwycenie lokalnej wady materiałowej w elemencie osiowo rozciąganym 

będzie wymagało innej techniki pomiarowej niż pomiar w nim siły rozciągającej. Z pomocą 

przyjdą nam tutaj różne technologie umożliwiające globalny, ale zgrubny pomiar różnych 

wielkości fizycznych. Najczęściej istotna będzie wówczas nie wartość bezwzględna danej 

wielkości, ale jej zmiana (doświadczalna analiza modalna). Wtedy zadaniem systemu 

monitorowania może być poinformowanie o konieczności przeprowadzenia szczegółowej 

inspekcji danego fragmentu konstrukcji z wykorzystaniem przenośnych urządzeń 

pomiarowych. 

Podejmując decyzje o wyborze wielkości monitorowanych oraz lokalizacji punktów 

pomiarowych należy wziąć pod uwagę: 

 typ konstrukcji przeznaczonej do monitorowania oraz sposób jej pracy,  

 przewidywany sposób i mechanizmy uszkodzenia, 

 wrażliwość poszczególnych elementów konstrukcji na zmianę oddziaływań, 

 istnienie tzw. elementów kluczowych, których uszkodzenie powoduje istotne 

zmiany w wielu innych elementach, 

 wpływ warunków środowiskowych na obiekt, 

 zakładany okres monitorowania i dostępny budżet. 

 Główną zasadę, którą należy się kierować przy wyborze instrumentów pomiarowych 

i wielkości monitorowanych wskazał Ralph B.Peck [23]: 



„Każdy czujnik powinien  zostać wybrany  i zainstalowany tak, aby dał odpowiedź  na 

konkretnie postawione pytanie. Jeżeli nie ma pytania, nie są potrzebne pomiary…” 

  

Tablica 4. Kluczowe konstrukcje inżynierskie oraz związane z nimi zagrożenia [26] 

Typ konstrukcji inżynierskiej Kluczowe zagrożenia 

1 2 

Obiekty mostowe 

przekroczenie naprężeń, przemieszczeń, 

korozja, zmęczenie, drgania związane 

z deszczem i wiatrem, trzęsienia ziemi, celowe 

uszkodzenia, zerwanie kabli, nierównomierne 

rozłożenie siły w kablach 

Wysokie konstrukcje stalowe, kopuły o dużej 

średnicy, obiekty elektrowni nuklearnych 

przekroczenie naprężeń, przemieszczeń, 

korozja, wiatr, śnieg, trzęsienia ziemi, celowe 

uszkodzenia, pożar 

Konstrukcje platform morskich 
korozja, zmęczenie, wiatr, trzęsienia ziemi, lód, 

fale, prądy morskie, celowe uszkodzenia 

Kablobetonowe dźwigary mostowe 

zarysowania związane ze ścinaniem, 

przekroczenie naprężeń, straty siły sprężającej, 

korozja, trzęsienia ziemi, celowe uszkodzenia 

Układy linowe 
korozja, wiatr, śnieg, trzęsienia ziemi, celowe 

uszkodzenia 

Zabudowy mieszkalne 
pleśń, wilgoć, jakość powietrza, wykorzystanie 

energii, pożar 

 

Można, analizując poszczególne typy konstrukcji, przypisać im pewne zagrożenia, które 

nazwiemy kluczowymi. Podczas projektowania systemu monitorowania danego typu 

obiektu na pewno zagrożenia te należy wziąć pod uwagę. Przykład takiej analizy za pracą 

[26] zamieszczono w tablicy 4. Oczywiście lista ta nie jest zamknięta. Należy ją traktować 

wyłącznie jako przykład poszukiwań. Zaleca się, aby każdy obiekt analizować niezależnie 

biorąc pod uwagę specyfikę jego konstrukcji oraz możliwych oddziaływań. 

Złożoność procesu projektowania systemów monitorowania konstrukcji 
wymagająca bardzo rozległej wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki powoduje, że proces 

ten jest interdyscyplinarny. Konieczny bowiem jest udział specjalistów z zakresu 

budownictwa, mechaniki i dynamiki budowli, inżynierii materiałowej, metrologii, 

informatyki, matematyki oraz elektroniki.  

 



 
Rys. 36. Interdyscyplinarność systemów monitorowania konstrukcji 

 

Efektem pracy wyżej wymienionych specjalistów jest koncepcja systemu 

monitorowania, która może uwzględniać wariantowo różne rodzaje pomiarów. Każdy 

system powinien bowiem być przeanalizowany również pod względem kosztowym. Nie 

zawsze zastosowanie pewnych technik pomiarowych jest akceptowalne z uwagi na bardzo 

wysoki koszt w stosunku do uzyskiwanych wyników. Projekt systemu monitorowania musi 

być zatem pewnym kompromisem między liczbą i jakością pozyskiwanych danych 

pomiarowych, a ich ceną. Zawsze należy jednak pamiętać o wadze wyciąganych 

wniosków na podstawie informacji przekazywanych przez systemy monitorowania. 

Niedopuszczalne jest obniżanie ceny kosztem ostatecznego zaufania do wyników pracy 

systemu monitorowania. 

Na poniższym rysunku pokazano przykładowe wielkości fizyczne wraz z lokalizacją 

miejsc ich pomiaru, które mogą być analizowane w ramach systemu monitorowania mostu 

wantowego. Rysunek nie uwzględnia oczywiście wszystkich punktów pomiarowych, ze 

względu na jego skalę. 

 

 
Rys. 37. Ogólna koncepcja monitorowania obiektu mostowego 



4.5. Przesyłanie danych 

 

Dane w systemach monitorowania muszą być przesyłane między czujnikami, 

a rejestratorami oraz między rejestratorami, a komputerem centralnym (serwerem), gdzie 

dane te są archiwizowane i analizowane. Komunikacja między czujnikami 

a rejestratorami obecnie najczęściej odbywa się za pomocą kabli. W zależności od 

techniki pomiarowej kable te mogą różnić się od siebie konstrukcją. Zawsze jednak 

powinny być wyposażone w ekran utrudniający zakłócenie sygnału pomiarowego. Ponieważ 

okablowanie może być prowadzone w miejscach narażonych na wpływ środowiska (wilgoć, 

woda, promieniowanie słoneczne, zmienne temperatury), również te oddziaływania należy 

wziąć pod uwagę przy doborze rodzaju przewodu. 

Współcześnie wykonuje się także systemy monitorowania wykorzystując 

bezprzewodową technikę przesyłu danych między czujnikami a rejestratorami, dzięki 

której ze struktury systemu można usunąć czasem bardzo długie odcinki okablowania 

wynikające ze znacznych rozmiarów monitorowanych obiektów. Do głównych zalet takiego 

rozwiązania należy zaliczyć przede wszystkim ułatwienie oraz obniżenie kosztów instalacji 

systemu. Niestety sygnał wysyłany przez czujniki można zakłócić, co powoduje, że technika 

ta jest bardziej zawodna od przesyłu kablowego. Podstawową wadą transmisji 

bezprzewodowej jest jednak konieczność zasilania urządzeń przesyłowych za pomocą 

baterii. Biorąc pod uwagę miejsca instalacji czujników, często na wysokości, w trudno 

dostępnych lokalizacjach, oszczędności związane z brakiem okablowania mogą zostać 

pochłonięte wielokrotnie przez koszty wymiany baterii. W przyszłości z pewnością technika 

monitorowania bezprzewodowego będzie jednak rozwijana, szczególnie w obiektach, gdzie 

dostęp do czujników (i tym samym baterii) jest bezproblemowy. Na świecie prowadzonych 

jest obecnie wiele prac w tym kierunku. 

Komunikacja między lokalnymi rejestratorami a komputerem centralnym, może 

odbywać się na bardzo wiele sposobów. Możliwe jest przesyłanie danych: 

 przewodowo kablem lub światłowodem, 

 bezprzewodowo wykorzystując sieci GPRS, fale radiowe oraz transmisje satelitarną. 

Najszybszym i najpewniejszym obecnie sposobem komunikacji jest łącze 

światłowodowe. Pozostałe sposoby transmisji mają ograniczenia związane z odległością 

lub/i przepustowością. 

 

 
Rys. 38. Sposoby komunikacji rejestratorów lokalnych z serwerem danych [M1] 



4.6. Rejestratory lokalne 

 

Rejestratory lokalne (ang. dataloggers) są komputerami odpowiedzialnymi za 

pozyskiwanie danych z czujników, tymczasowe przechowywanie ich przez pewien 

określony czas (np. 7 dni) oraz przesyłanie do komputera centralnego (serwera danych). 

Urządzenia te w systemach monitorowania muszą komunikować się z wieloma czujnikami, 

przy czym komunikacja ta może być synchroniczna (w jednej chwili czasowej wszystkie 

czujniki przesyłają zmierzone wartości) lub multipleksowana (czujniki przesyłają dane 

jeden po drugim). Rejestratory lokalne wykonywane są zazwyczaj jako komputery 

zamknięte w hermetycznych obudowach, gdyż przystosowane muszą być do pracy 

w warunkach zmiennych temperatur i wilgotności względnej powietrza. Jeżeli 

rejestrator zlokalizowany jest wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia, wówczas może on 

być wykonany np. w standardzie serwera 19”. 

Zasilanie rejestratorów może być realizowane jako stałe z sieci elektrycznej lub 

z akumulatora, ogniwa fotowoltaicznego, czy nawet standardowych baterii. Należy zadbać, 

by w odpowiedzialnych systemach monitorowania zapewnić rejestratorom zasilanie 

bezprzerwowe lub wyposażyć je w urządzenia podtrzymujące zasilanie np. przez 30min. 

Czas ten powinien być uzależniony od przewidywanych możliwości przywrócenia napięcia 

w sieci oraz częstotliwości przesyłu danych z czujników. 

Na rys. 20 pokazano przykładowy rejestrator przystosowany do pracy w trudnych 

warunkach atmosferycznych z zasilaniem z baterii. 

 

 
Rys. 39. Przykładowy rejestrator [M1] 

 

4.7. Komputer centralny i oprogramowanie 
 

Komputery centralne (zwane również serwerami danych, serwerami pomiarowymi, 

centrami gromadzenia danych, itp.) są komputerami, których zadaniem jest: 

 bezpieczne przechowywanie danych przekazanych przez rejestratory lokalne, 

 obróbka danych, ich przetwarzanie przy wykorzystaniu zdefiniowanych procedur 

obliczeniowych, 

 obliczenia numeryczne przy wykorzystaniu modeli konstrukcji (o ile taki sposób 

analizy bezpieczeństwa konstrukcji został wdrożony w systemie monitorowania), 

 komunikacja z użytkownikiem poprzez interfejs, ale również przez komunikaty 

(raporty, alarmy) przesyłane mailem, sms czy głosowo, 

 automatyczna kontrola sprawności działania całego systemu monitorowania. 



Oprogramowanie wykonujące wyżej opisane zadania często nazywane jest platformą 

pomiarową. Platforma taka umożliwia łatwą obsługę systemów monitorowania wielu 

konstrukcji. Zapewnia dostęp do wszystkich zgromadzonych danych w postaci tabel 

i wykresów, które można w różny sposób konfigurować. Bardzo często umożliwia również 

zaawansowanym użytkownikom samodzielne definiowanie procedur obliczeniowych, które 

w dowolnym momencie pracy systemu mogą spowodować przeliczenie wszystkich danych 

pomiarowych i wyznaczenie np. nowej zmiennej. Sposób komunikacji platformy 

pomiarowej z użytkownikiem dzisiaj jest praktycznie dowolny. W zależności od potrzeb 

użytkownika dane można prezentować w postaci wartości chwilowych, z danego okresu 

czasu, w postaci wartości statystycznych itp. Przykłady typowych pulpitów 

komunikacyjnych pokazano na rys. 40-42. 

Komputer centralny, jako urządzenie gromadzące odpowiedzialne dane pomiarowe, 

musi spełniać wysokie wymagania związane z bezpieczeństwem tych danych. Komputer 

taki powinien być zatem wykonany w standardzie serwera 19” z dwoma niezależnymi 

dyskami umożliwiającymi równoległe zapisywanie informacji na obydwu nośnikach. 

Pożądane jest, by nośniki te nie miały części obrotowych i charakteryzowały się jak 

największą pojemnością (min. 1TB każdy).  

Serwer powinien znajdować się w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w:  

 zasilanie bezprzerwowe (ewentualnie urządzenia do podtrzymania zasilania), 

 gwarantowany szerokopasmowy dostęp do Internetu, 

 ogrzewanie, klimatyzację i wentylację, 

 zabezpieczenie przed kradzieżą. 

Urządzenie to powinno być obsługiwane wyłącznie przez profesjonalistę, czyli 

informatyka. 

 

 

Rys. 40. Przykładowy pulpity informacyjny platformy pomiarowej 

dla konstrukcji wiaduktu 

 

 



 

Rys. 41. Przykładowy pulpity informacyjny platformy pomiarowej 

dla dźwigara stalowego 

 

 

Rys. 42. Przykładowy pulpity informacyjny platformy pomiarowej 

dla budowli geotechnicznej 

 

Biorąc pod uwagę wysokie koszty związane ze spełnieniem powyższych wymagań, 

obserwuje się obecnie tendencję, zgodnie z którą system monitorowania ma dostarczać 

informacji użytkownikowi, a za przechowywanie danych powinna być odpowiedzialna 

profesjonalna firma zapewniająca takie usługi. Powstają zatem obecnie systemy, w których 

platforma pomiarowa zainstalowana jest na serwerze zlokalizowanym w specjalnym 

budynku, gdzie dane chronione są w najlepszy obecnie możliwy sposób. Dostęp do danych 

jest gwarantowany i odbywa się wyłącznie przez Internet z dowolnego miejsca na świecie. 

Dowolna grupa użytkowników może mieć zdefiniowane spersonalizowane konta 

umożliwiające korzystanie wyłącznie z pewnych grup danych. Stąd pojawić się może 

stanowisko administratora, eksperta oraz standardowego użytkownika. 

 



 
 

 
 

 

Rys. 43. Przykładowe informacje szczegółowe prezentowane na platformie pomiarowej – 

wykresy, wartości chwilowe, wartości statystyczne 

 

 Uwzględniając wszystkie elementy systemu monitorowania można przedstawić 

ostatecznie jego strukturę w postaci graficznej – rys. 44. Biorąc pod uwagę rozwój techniki 

i nauki, należy się spodziewać, że będzie rosła liczba systemów, w których przesył danych 

między czujnikami i lokalnymi rejestratorami odbywać się będzie bezprzewodowo. 

Z pewnością będzie też coraz więcej systemów, które ich użytkownikom przekazywać będą 

tylko dane pomiarowe, czyli informacje, które dla nich są istotne. Nie tylko serwery danych, 

ale całe systemy mogą być bowiem zarządzane przez firmy specjalizujące się 

w monitorowaniu konstrukcji. Użytkownicy nie będą musieli wówczas dbać o sprawność 

czujników, okablowania, rejestratorów i komputerów centralnych.   

 



          
Rys. 44. Przykładowa struktura systemu pomiarowego 

 

 5. Wybrane przykłady systemów monitorowania w Polsce i na świecie 

 

Pomimo, że systemy monitorowania konstrukcji rozwijane są w Polsce dopiero od kilku 

lat, udało się zrealizować ich co najmniej kilkadziesiąt. W ramach wykładu zostaną 

przedstawione wybrane przez autorów obiekty budowlane wyposażone w systemy 

monitorowania. 

 

Obiekty wielkopowierzchniowe 

Obiekty wielkopowierzchniowe, czyli takie, których powierzchnia zabudowy wynosi 

przynajmniej 1 000m
2
, są w sposób szczególny predystynowane do monitorowania. 

W obiektach tych bardzo często spotykane są przekrycia dachowe o dużej rozpiętości, przy 

czym mogą one być wykonywane jako konstrukcje stalowe (w tym również linowe), 

betonowe (najczęściej sprężone) lub drewniane. Oddziaływanie śniegu jest dla tych 

obiektów bardzo często trudne do jednoznacznego zdefiniowania, gdyż ich gabaryty (w tym 

często skomplikowany układ połączonych brył) powodują zaburzenie w rozkładzie tego 

oddziaływania na połaci dachowej. 

Monitorowane mogą być jednak obiekty o różnej skali. Jako przykład niech posłuży 

hala i sala sportowa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze względu na 

planowaną przebudowę obiektu, w bardzo istotny sposób miał zostać ograniczony dostęp do 

kablobetonowych dźwigarów dachowych typu KBO-18 i KBO-15. Konstrukcja dachu 

eksploatowana była już przez okres ok. 50-ciu lat. Zdecydowano się na zainstalowanie na 

wszystkich dźwigarach dachowych, na ich rozciąganych pasach dolnych, dwóch czujników 

służących do pomiaru odkształceń na dolnej i górnej powierzchni pasa. Czujniki strunowe 

o bazie 150mm zostały połączone z konstrukcją poprzez wklejenie kotew przyspawanych do 

elementów bazowych czujnika. Dodatkowo, na kilku wybranych płytach dachowych typu 



PŻ 1,49x5,87m o wysokości żeber 0,3m, zainstalowano czujniki realizujące pomiar 

odkształceń powodujących ściskanie na kierunku równoleżnikowym powłoki walcowej (rys. 

45). 

 

  
Rys. 45. Schemat rozmieszczenia czujników w hali o rozpiętości 18m 

 

Zadaniem systemu jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji. 

Wartością dodaną jest natomiast ostrzeganie o nadmiernym obciążeniu śniegiem. Ze 

względu na dużą wartość obciążeń stałych, konieczne było wprowadzenie kontroli 

obciążenia śniegiem. System monitorowania nie analizuje ciężaru śniegu, a odpowiedź 

konstrukcji spowodowaną tym oddziaływaniem. Dzięki temu możliwe jest odpowiedzialne 

zarządzanie odśnieżaniem dachu hali i usuwanie śniegu dopiero wtedy, gdy jest to naprawdę 

konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji. 

Obiekty z przekryciami o znacznych rozmiarach są bardzo trudne lub niemożliwe do 

odśnieżania. Jako przykład niech posłuży dach stadionu piłkarskiego PGE ARENA 

wzniesionego na Euro 2012 – rys. 46. 

 

 
Rys. 46. Widok stadionu PGE ARENA [66] 

 

Zakrzywienie ścian zewnętrznych powoduje, że podczas zrzucania śniegu dochodziłoby 

do ich uszkadzania. Usuwanie śniegu w kierunku wnętrza obiektu skutkowałoby natomiast 



zniszczeniem murawy. Określenie funkcji opisującej ekstremalny rozkład obciążenia 

śniegiem dla takiego obiektu jest możliwe jedynie w sposób przybliżony na podstawie 

badań modelowych. Najlepszym sposobem kontroli wytężenia tego typu obiektu podczas 

jego eksploatacji na skutek oddziaływania śniegu jest instalacja systemu monitorowania. 

Dzięki pomiarom, możliwe będzie bieżące kontrolowanie sposobu pracy konstrukcji, 

w szczególności spowodowane obciążeniem śniegiem. 

Konstrukcja zadaszenia stadionu [61] składa się z 82 przestrzennych kratownicowych 

wiązarów stalowych w formie łuków sierpowych wspartych na fundamentach lub na 

podziemnej części konstrukcji żelbetowej. Jest ona niezależna od pozostałych części 

stadionu i stanowi odrębny statycznie element. Wiązary główne połączone są ze sobą 

obwodowymi elementami tworzącymi zamknięte pierścienie. Dodatkowo, wiązary są 

usztywnione stężeniami prętowymi typu X. Dzięki układowi pierścieni obwodowych 

i stężeń cięgnowych, zadaszenie pracuje jak quasi–kopuła z otworem w środku. Ponieważ 

jednak kształt wiązarów głównych odbiega od teoretycznej kopuły membranowej, 

występują w nich duże momenty zginające. 

Wiązary główne rozmieszczone są w rozstawie ok. 8m wzdłuż obwodu stadionu. 

Wysokość od poziomu stopy do powierzchni dachu wynosi ok. 38m. Długość wspornika 

nad trybuną, liczona od łożyska do krawędzi dachu nad boiskiem wynosi ok. 48m. Pasy 

wiązarów wykonane są z profilu rurowego, okrągłego 355,6mm o zmiennej grubości 

ścianki od 8 do 30mm. Krzyżulce wiązarów głównych wykonano z profili rurowych 

219,1/8mm. Cała konstrukcja zrealizowana została jako spawana. 

 

      

Rys. 47. Rozmieszczenie punktów pomiarowych [61] 
 

Ostatecznie opomiarowano co czwarty z 82 dźwigarów. Na każdym z 16 dźwigarów, na 

ich końcach, zainstalowano laserowe czujniki do pomiaru ugięć. Określenie odkształceń 

konstrukcji zaplanowano w najbardziej wytężonych przekrojach pasów rurowych przy 

pomocy czujników strunowych o bazie 50mm – rys. 47, przy czym na każdej rurze 

zamontowano 4 czujniki rozmieszczone co 90
o
. Dodatkowo, na dachu obiektu umieszczono 

4 kamery obrotowe oraz 4 tyczki śniegowe z naniesioną podziałką służące obserwacji 

rozkładu obciążenia śniegiem. Zamontowano także 16 czujników kierunku i prędkości 

wiatru w celu jak najlepszej analizy tego oddziaływania klimatycznego na konstrukcję 

przekrycia. Pomiary meteorologiczne wspomagane są stacją referencyjną umieszczoną na 

pylonie mostu im. Jana Pawła II w Gdańsku. 



Na rys. 48 pokazano zmianę ugięcia jednego z dźwigarów w okresie dwóch dni lutego 

2012r., gdy dochodziło do zmian temperatur i wynikającej stąd zmiany obciążenia śniegiem. 

 

 

Rys. 48. Zmiana ugięcia jednego z dźwigarów w okresie 5-6 lutego 2012r. [61] 
 

Na podstawie wszystkich pomiarów, przy wykorzystaniu metod genetycznych, 

budowana jest dla całego stadionu funkcja obciążenia połaci dachowej. Dla tej 

przestrzennej funkcji wykonywana jest analiza całej konstrukcji i poddawane zostają 

weryfikacji wszystkie jej elementy. W przypadku wytężenia dowolnego elementu 

większego niż zdefiniowano, podejmowane są odpowiednie procedury działania, łącznie 

z zarządzeniem ewakuacji obiektu. 

Podobny system monitorowania zainstalowano na Miejskim Stadionie w Poznaniu, 

gdzie konstrukcję nośną dachu stanowią dwie główne kratownice przestrzenne o rozpiętości 

175,0m i 159,5m oparte na żelbetowych podporach o przekroju poprzecznym w kształcie 

litery U. W kierunku prostopadłym do kratownic głównych zaprojektowano wsparte na nich 

dwie kratownice podłużne o rozpiętości 135,0m [24].  

Nietypowe ukształtowanie bryły stadionu wymagało, dla określenia charakterystyki 

oddziaływania wiatru i śniegu, przeprowadzenia badań w tunelu aerodynamicznym. Badania 

takie przeprowadzono w Politechnice Krakowskiej. 

W ramach systemu monitorowania konstrukcji realizowane są pomiary następujących 

wielkości fizycznych – rys. 49: 

 przemieszczenia kratownic na podporach przy zastosowaniu ekstensometrów 

strunowych o zakresie pomiarowym 600mm – 2 szt. 

 odkształcenia pasów kratownic przy zastosowaniu czujników strunowych o bazie 

50mm – 28 szt. 

 przyspieszenia w wybranych przekrojach kratownic przy zastosowaniu 

akcelerometrów piezoelektrycznych – 8 szt.  

 przemieszczenia kątowe kratownic przy zastosowaniu strunowych czujników kąta – 

8 szt. 

 prędkość i kierunek wiatru przy zastosowaniu anemometrów mechanicznych – 3 szt. 

 temperatura przy zastosowaniu termistorów – 38 szt. 

 



  

Rys. 49. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na konstrukcji przekrycia 

Stadionu Miejskiego w Poznaniu [61] 

 

Stadion Narodowy również wyposażono w system monitorowania konstrukcji. 

Konstrukcja nośna dachu nad stadionem przypomina zasadą pracy koło rowerowe. Została 

zaprojektowana jako układ linowy ukształtowany radialnie, połączony ze stalowym 

pierścieniem ściskanym. Liny umocowane są do zewnętrznej konstrukcji nośnej, a nad 

środkiem stadionu zakotwione są w pierścieniu będącym elementem iglicy centralnej. 

Zewnętrzna konstrukcja, do której mocowane są liny, wykształcona została 

w postaci pierścienia rurowego opartego na słupach – rys. 50. 

 

 

    

Rys. 50. Widok od wnętrza stadionu w kierunku iglicy (z lewej) oraz widok 

zewnętrznego pierścienia ściskanego (z prawej) 



Pierścień ściskany wykonano z rury o średnicy 1820mm i grubości ścianki 80mm. 

Wzdłuż osi podłużnej ma on kształt zdeformowanego koła, jego łączna długość wynosi ok. 

907 m. Oparty jest na 72 słupach rurowych o średnicy 1016mm i grubości ścianki 30-70mm 

oraz wysokości od ok. 29 do 34m. Z pierścienia ściskanego, w miejscach podparcia na 

słupach, wyprowadzono do góry zastrzały z rur o średnicy 1016mm i 1200mm oraz ściance 

grubości od 35 do 45mm. 

System monitorowania konstrukcji realizuje pomiary: 

 przemieszczenia konstrukcji przekrycia przy zastosowaniu tachimetru 

automatycznego odczytującego współrzędne xyz 30 luster, 

 przemieszczenia pionowego iglicy przy wykorzystaniu systemu GPS, 

 przyspieszenia iglicy przy zastosowaniu akcelerometrów piezoelektrycznych – 

10 szt., 

 prędkości i kierunku wiatru przy wykorzystaniu anemometru mechanicznego – 

1 szt. 

 temperatury konstrukcji przy zastosowaniu termistorów – 9 szt. 

 

Ostatecznie w systemy monitorowania zostaną wyposażone wszystkie stadiony 

wznoszone na Euro 2012. Obecnie trwa instalacja systemu na Stadionie Śląskim 

w Chorzowie. 

 

 
Rys. 51. Stadiony w Chorzowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku 

[www.stadiony.net] 
 

W systemy monitorowania wyposażane są również mniejsze stadiony piłkarskie. Jako 

przykład można wymienić Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Konstrukcja zadaszenia 

wykonana została w postaci stalowych kratownic podpartych przegubowo na słupach 



i przewieszonych ok. 33m w kierunku boiska nad trybunami. Funkcję przeciwwagi stanowią 

odciągi wykonane z rur stalowych przenoszące na fundament siły rozciągające pochodzące 

z niezrównoważenia  podparcia kratownic. Na kratownicach oparto stalowe, kratowe 

płatwie ciągłe o rozpiętości ok. 10m. 

System monitorowania konstrukcji realizuje pomiary (obecnie wykonana zostanie część 

systemu, ponieważ budowę podzielono na dwa etapy): 

 odkształceń pasów górnych przy pomocy 4 czujników strunowych o bazie 50mm 

wybranych 16 kratownic w miejscu występowania maksymalnego momentu 

zginającego, 

 odkształceń odciągów rurowych przy pomocy 2 czujników strunowych o bazie 

50mm. Do pomiaru zakwalifikowano odciągi 16 wybranych kratownic, 

 przemieszczenia kątowe końców wsporników 16 wybranych kratownic przy 

pomocy strunowych czujników kąta, 

 przyspieszenia drgań końców wsporników na kierunku pionowym 8 wybranych 

kratownic przy pomocy akcelerometrów piezoelektrycznych, 

 temperatury konstrukcji przy zastosowaniu 112 termistorów, 

 prędkości i kierunku wiatru przy wykorzystaniu anemometru mechanicznego. 

Dodatkowo, na dachu obiektu umieszczono 2 kamery obrotowe oraz 4 tyczki śniegowe 

z naniesioną podziałką służące obserwacji rozkładu obciążenia śniegiem. 

Rozmieszczenie czujników służących monitorowaniu konstrukcji przekrycia pokazano na 

rys. 52. 

 

 

 

Rys. 52. Schemat systemu monitorowania konstrukcji przekrycia stadionu w Zabrzu  
 



Omawiając przykłady realizacji systemów monitorowania stadionów w Polsce, należy 

wymienić także hale widowiskowo-sportowe. Do tej pory zainstalowano systemy 

monitorowania w obiektach: Ergo Arena w Gdańsku, Hala Oliwia w Gdańsku oraz 

w najnowocześniejszym tego typu obiekcie w Polsce i jednym z największych w Europie: 

Kraków Arenie. System monitorowania został zaprojektowany również dla będącej obecnie 

w budowie hali Podium w Gliwicach. 
 

 

Rys. 53. Widok kratownicowej (po lewej) oraz cięgnowej konstrukcji przekrycia hali 

sportowej Kraków Arena [materiały własne] 
 
Monitoringiem obejmuje się także elementy sprężone (belki nośne, płyty stropowe, 

zbiorniki) ze względu na ich skomplikowany charakter pracy, wpływ reologii na stan 

wytężenia, a także bardzo duże konsekwencje ewentualnego zniszczenia. 

 

 

Rys. 54. Widok monitorowanego stropu dwukierunkowo sprężonego w Krakowie  

w trakcie betonowania oraz jego model numeryczny [materiały własne] 

 
Opisane wyżej systemy monitorowania, w większości analizują pracę nowych obiektów. 

Jest zatem mało prawdopodobne, że w najbliższym czasie konieczne będzie wdrożenie np. 

procedury ewakuacji któregoś z nich. Ciekawym zastosowaniem systemu monitorowania 

jest jego instalacja na elementach konstrukcji, która, z uwagi na niespełnienie wymagań 

normowych, powinna zostać wyłączona z eksploatacji. Wówczas system pomiarowy 

pozwala dopuścić do użytkowania obiekt, przy czym definiuje się procedury, które np. 

wymuszają opuszczenie obiektu lub ograniczenie wykorzystania obiektu w przypadku 

niespełnienia zdefiniowanych warunków logicznych. 



Przykładami takich czysto utylitarnych systemów może być amfiteatr z przekryciem 

cięgnowym – rys. 55 oraz zbiornik na węgiel – rys. 56 [31]. 

 

 

Rys. 55. Widok przekrycia Amfiteatru w Płocku [61] 

 

Pierwszy z obiektów ma przekrycie dachowe o konstrukcji linowej. Na skutek dużych 

opadów śniegu dochodziło do tak niekorzystnej deformacji kształtu dachu, że blokowany 

był odpływ wody. Kolejne opady powodowały zatem narastanie obciążenia i w 

konsekwencji przeciążenie konstrukcji. Zainstalowany system monitorowania realizuje 

pomiary przemieszczeń pionowych konstrukcji linowej w wybranych jej punktach. 

Osiągnięcie danego poziomu przemieszczenia przez dowolny z czujników powoduje 

wdrożenie konkretnej procedury działania, począwszy od ograniczenia w organizowaniu 

imprez masowych po całkowite wyłączenie obiektu z użytkowania. 

Drugi obiekt to żelbetowy zbiornik na węgiel w kształcie walca o wysokości ponad 

35m. Jego wieloletnie użytkowanie w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji doprowadziło 

do znacznych uszkodzeń w obszarze powłoki. Zbrojenie w wielu miejscach uległo 

przerwaniu, lokalnie stwierdzono nawet perforację zbiornika. Ekspertyza zalecała 

wyłączenie obiektu z eksploatacji. Dla kopalni taka decyzja wiązałaby się z koniecznością 

zamknięcia części linii technologicznej. Poszukiwano zatem innego podejścia do oceny 

bezpieczeństwa konstrukcji. Zdecydowano się na zainstalowanie ośmiu strunowych 

przetworników przemieszczeń, których zadaniem był pomiar zmian rozwarcia istniejących 

rys na skutek zmieniającego się wypełnienia zbiornika węglem. Dane przesyłane przez 

czujniki były na bieżąco analizowane i porównywane z obliczeniami numerycznymi. 

Zbiornik będzie pracował pod nadzorem systemu monitorowania przez okres ok. 3 lat do 

czasu wybudowania nowego obiektu. 

 



 
Rys. 56. Przekrój poprzeczny przez zbiornik na węgiel (a), widok przykładowego 

uszkodzenia powłoki zbiornika (b) oraz sposób pomiaru rozwarcia rys (c) [31] 

 

Obiekty mostowe 

Obiekty mostowe mają bardzo często unikalną konstrukcję, duże rozpiętości i poddane 

są różnym, często trudnym do jednoznacznego zdefiniowania, oddziaływaniom. Katastrofa 

mostu pociągnęłaby za sobą znaczne skutki materialne, a przede wszystkim mogłoby dojść 

do śmierci wielu ludzi. Dlatego nie dziwi fakt, że pomimo braku formalnych wymagań, 

obserwuje się zainteresowanie projektantów dużych mostów i kładek dla pieszych 

systemami monitorowania. 

W Polsce wyposażono w systemy monitorowania kilka znaczących obiektów 

mostowych: Most Solidarności w Płocku [28], Most Sucharskiego w Gdańsku, most przez 

rz. Wisłę pod Kwidzynem, most przez rz. Brdę koło Bydgoszczy,  most przez rz. Wisłę 

w Puławach [49] oraz Most Rędziński we Wrocławiu [4]. W referacie omówione zostaną 

tylko dwa ostatnie przykłady. 

W 2008 roku zrealizowano w Puławach nową przeprawę mostową przez rzekę Wisłę 

– rys. 12. Całkowita długość obiektu wynosi 1038,2m, a wynosząca 212,0m rozpiętość 

głównego łukowego przęsła nurtowego jest największą wśród łukowych mostów w Polsce. 

Obiekt został zaprojektowany jako konstrukcja ciągła, czternastoprzęsłowa, o rozpiętościach 

przęseł 44,0+3x56,0+6x64,0+ +80,0+212,0+80,0+44,0=1012,0m. 

Przęsło główne podwieszono do stalowych łuków nośnych za pomocą 28 zespołów 

wieszaków prętowych. Dźwigary łukowe o przekroju skrzynkowym podparte zostały na 

filarach 12,0m poniżej poziomu jezdni, natomiast wzniesienie łuku w środku jego 



rozpiętości ponad jezdnią wynosi 24,0m. Konstrukcję pomostu zaprojektowano jako 

zespoloną stalowo-betonową. Dźwigary podłużne wykonano w postaci czterech blachownic 

o stałej wysokości wynoszącej 3,0m zgrupowanych w dwa tandemy po dwie blachownice w 

rozstawie 2,5m przy rozstawie osiowym tandemów 12,5m. Blachownice połączono na 

długości układem poprzecznic o stałym rozstawie 4,0m. Na konstrukcji stalowej ułożono 

żelbetową płytę pomostową o średniej grubości 0,27m zespoloną zarówno z belkami 

głównymi jak i poprzecznicami. 

 

    

Rys. 57. Widok przęsła łukowego mostu oraz typowa strona programu przedstawiającego 

wyniki pomiarów 

 

System monitorowania realizuje pomiary: 

 odkształcenia stali łuków oraz podłużnych blachownic przy zastosowaniu 

strunowych czujników odkształceń o bazie 50mm – 48 szt., 

 siły w 10 wieszakach przy zastosowaniu strunowych czujników odkształceń o bazie 

50mm – 20 szt., 

 przyspieszenia drgań elementów konstrukcji (łuków i pomostu) przy wykorzystaniu 

akcelerometrów piezoelektrycznych – 30 szt., 

 przechyłu elementów konstrukcji przy zastosowaniu strunowych czujników kąta – 

10 szt., 

 prędkości i kierunku wiatru przy zastosowaniu mechanicznych anemometrów 

zainstalowanych w kluczu łuku oraz pod pomostem,  

 temperatury przy zastosowaniu termistorów – 78 szt. 

Obserwacja wskazań systemu nie wykazała do chwili obecnej występowania żadnych 

anomalii w pracy konstrukcji. Stwierdzono natomiast, że temperatura konstrukcji (łuków) 

poddanej bezpośredniemu oddziaływaniu promieni słonecznych może przewyższać 

zalecenia normowe [49]. W okresie użytkowania obiektu odnotowano najwyższą 

temperaturę o wartości +50
o
C w kluczu łuku południowego. W tym miejscu występowała 

też największa dobowa zmiana temperatury o wartości 30
o
C. Oczywiście maksymalne 

temperatury i ich zmiany w przypadku belek podłużnych ukrytych pod płytą pomostu były 

znacznie mniejsze. 

W połowie 2011 roku oddano do użytkowania podwieszony most o najdłuższym 

w Polsce przęśle betonowym 612m – rys. 58. Pod względem długości przęsła 

podwieszonego do jednego pylonu, most Rędziński we Wrocławiu, został sklasyfikowany 

na osiemnastym miejscu na świecie, czternastym w Europie i pierwszym w Polsce. 

Zawężając tę kategorię do mostów w pełni betonowych, most Rędziński jest czwartą 



konstrukcją tego typu na świecie i drugą w Europie. W Polsce jest to największy most 

betonowy i drugi pod względem długości przęsła most podwieszony.  

Most jest konstrukcją czteroprzęsłową o rozpiętościach przęseł 50m+2x256m+50m 

i całkowitej długości pomostów 612m. Przęsła środkowe są podwieszone wantami do 

centralnie usytuowanego, trapezoidalnego pylonu o wysokości 122m. Są one balastowane 

przez belkowe przęsła skrajne.  

Przęsła mostu to dwie niezależne konstrukcje pod każdą z jezdni autostrady, zarówno 

w sensie podparcia na podporach, jak i podwieszenia ich do wspólnego pylonu. Szerokość 

całkowita przęseł wynosi 2×19,24+0,10=38,58m. 

Miejsca pomiarowe zostały wytypowane na podstawie szczegółowej analizy i obliczeń, 

uwzględniających charakterystyki statyczne i dynamiczne konstrukcji. Uwzględniono różne 

schematy geometryczne i przypadki obciążeń, w tym oddziaływania o charakterze 

wyjątkowym (np. silne porywy wiatru, przejazdy pojazdów ponadnormatywnych czy 

uszkodzenie want w wyniku kolizji drogowej). 

 

    

Rys. 58. Widok z poziomu pylonu przęsła nurtowego Mostu Rędzińskiego w czasie 

budowy oraz obudowa czujnika drgań na jednej z want 

 

System monitorowania konstrukcji realizuje następujące pomiary: 

 odkształcenia stalowego płaszcza pylonu przy zastosowaniu czujników strunowych 

o bazie 50mm – 18 szt., 

 odkształcenia betonowego płaszcza pylonu przy zastosowaniu czujników 

strunowych o bazie 150mm – 16 szt., 

 odkształcenia prętów zbrojeniowych przy zastosowaniu czujników strunowych 

o bazie 50mm – 16 szt., 

 odkształcenia betonu wewnątrz pylonu przy zastosowaniu czujników strunowych 

o bazie 150mm – 24 szt., 

 „naprężenia” betonu w pylonie przy wykorzystaniu specjalnych przetworników 

strunowych – 8 szt., 

 sił w pojedynczych splotach want przy zastosowaniu czujników elektrooporowych – 

80 szt., 

 przyspieszeń drgań pylonu i pomostu przy zastosowaniu akcelerometrów 

piezoelektrycznych – 28 szt., 

 przechyłu elementów konstrukcji przy zastosowaniu strunowych czujników kąta – 

10 szt., 



 prędkości i kierunku wiatru przy zastosowaniu dwóch anemometrów 

mechanicznych zainstalowanych na wierzchołku pylonu i pod pomostem,  

 temperatury przy wykorzystaniu termistorów – 102 szt. 

System monitorowania Mostu Rędzińskiego jest obecnie największym system 

mostowym w Polsce i jednym z większych w Europie. Łącznie wykonywanych jest 336 

pomiarów różnych wielkości fizycznych. 

 

    
Rys. 59. Schemat systemu monitorowania Mostu Rędzińskiego [4] 

 

Ze względu na coraz niższy koszt monitorowania konstrukcji, systemy tego typu 

instalowane są również na obiektach o niewielkiej skali. Służą wówczas rozpoznaniu 

konkretnego zjawiska, skontrolowaniu konkretnej wielkości fizycznej itp. Przykładem mogą 

być wolnopodparte obiekty mostowe na obszarach objętych wpływem szkód 

górniczych, gdzie system zbudowany z kilku lub kilkunastu czujników ma za zadanie 

prowadzenie ciągłej obserwacji odpowiedzi mostu na oddziaływanie górnicze. Systemy 

takie zostały zainstalowane na dwóch obiektach: wiadukcie drogowo-tramwajowym 

w Rudzie Śląskiej oraz wiadukcie kolejowym w Pawłowicach [12].  

Obiekty na terenach, gdzie prowadzona jest eksploatacja górnicza, bardzo często 

podlegają nakładającym się na siebie w czasie deformacjom pochodzącym od wydobycia 

różnych pokładów węgla, wzdłuż różnych kierunków. Instalacja automatycznego systemu 

monitorowania konstrukcji pozwala na prowadzenie regularnych pomiarów bez 

angażowania zasobów ludzkich. Z uwagi na przewidywany długi czas ujawniania się 

wpływów eksploatacji, rozwiązanie to gwarantuje prawidłowe prowadzenie obserwacji. 

 



 

Rys. 60. Monitorowany wiadukt kolejowy na obszarze szkód górniczych w Pawłowicach 

[12] 

 

 

Rys. 61. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na wiadukcie w Pawłowicach:  

P – pomiar przemieszczeń, K – pomiary kątów [12] 
 

 
Rys. 62. Wykres przemieszczeń wzdłuż osi obiektu przęseł NE i SE względem 

przyczółków [12] 



Zainstalowany system monitorowania na obiekcie w Pawłowicach dostarczył już bardzo 

istotnych informacji. Została uchwycona chwila, w której deformacje terenu spowodowały 

modyfikację geometrii mostu. Bieżąco kontrolowane są przemieszczenia przęseł względem 

podpór, dzięki czemu możliwe było wskazanie podpory, w której dochodzi do 

blokowania przesuwu i zalecenie zmiany kierunku pracy łożyska. Kontrola poziomych 

przemieszczeń w miejscu teoretycznie stałej podpory środkowej pozwala monitorować stan 

techniczny oczepu zarysowanego filara żelbetowego i łożysk stałych, co ma realny wpływ 

na bezpieczeństwo konstrukcji. 

 

Obiekty geotechniczne 

Zastosowanie systemów monitorowania w budownictwie początkowo obejmowało 

wyłącznie obiekty geotechniczne. Zachowanie tych budowli było zawsze najtrudniejsze do 

przewidzenia na drodze analizy teoretycznej, a brak reakcji na deformacje konstrukcji 

bardzo często prowadził do katastrofy obiektu. 

Największym systemem monitorowania wykonanym w Polsce jest system 

zainstalowany w korpusie drogowym fragmentu autostrady A1 w okolicach Piekar 

Śląskich. Droga na tym odcinku przebiega przez obszary objęte czynną eksploatacją 

górniczą. Tereny te znajdują się dodatkowo w obszarze tzw. stref uskokowych 

stwarzających największe zagrożenie dla obiektów i korpusu autostrady z powodu dużego 

prawdopodobieństwa wystąpienia deformacji nieciągłych. Istota wzmocnienia podłoża 

nasypów i przypowierzchniowych warstw korpusu drogowego polega na ograniczeniu 

stopnia redukcji poziomych naprężeń w warunkach odkształceń rozluźniających poprzez 

ograniczenie swobody poziomych przemieszczeń ziaren materiałów konstrukcyjnych oraz 

cząstek gruntu zlokalizowanych powyżej geosyntetyku. 

Zadaniem systemu monitorowania jest lokalizowanie pustek powstających pod nasypem 

drogowym oraz pomiar odkształceń geosyntetyku wzmacniającego nasyp drogowy – rys. 

63.  

 

 
Rys. 63. Zasada działania systemu monitorowania korpusu drogowego autostrady A1 

 

System monitorowania realizuje pomiary: 

 przemieszczeń pionowych (poprzez pomiar wsunięć cięgien pomiarowych) przy 

zastosowaniu ekstensometrów strunowych o zakresie pomiarowym 200mm – 2 541 

szt., 

 odkształceń geosyntetyku przy zastosowaniu ekstensometrów strunowych (rys. 64) 

o zakresie pomiarowym 25mm – 12 706 szt., 

 



        

Rys. 64. Widok z lotu ptaka części systemu monitorowania odkształceń geosyntetyku oraz 

szczegół montażu ekstensometru strunowego 

 

 

Rys. 65. Widok konstrukcji płyty żelbetowej i zainstalowanych czujników odkształceń 

prętów zbrojeniowych [59] 
 

 przemieszczeń pionowych przy wykorzystaniu hydraulicznych przetworników 

strunowych – 25 szt., 

 odkształceń zbrojenia stalowego płyty żelbetowej (rys. 100) przy wykorzystaniu 

czujników strunowych zintegrowanych z prętami zbrojeniowymi – 30 szt., 

 temperatury przy wykorzystaniu termistorów – 15 247 szt.  

Łączna powierzchnia monitorowana wynosi ok. 100 000m
2
. 

W przypadku wystąpienia deformacji lub odkształcenia większego od zdefiniowanego 

progu alarmowego, zarządca drogi ma podjąć działania zmierzające do powstrzymania 

dalszej degradacji konstrukcji autostrady. W chwili obecnej opracowywane są szczegółowe 

procedury mające na celu szybkie działanie naprawcze w chwili zaistnienia sytuacji 

kryzysowej. Celem robót budowlanych ma być nie dopuszczenie do wystąpienia deformacji 

w obrębie nawierzchni asfaltowej. 

 

Innym, bardzo ciekawym obiektem geotechnicznym, który wyposażono w system 

monitorowania jest Kopiec Kościuszki w Krakowie. Kopiec jest budowlą usypaną przez 

człowieka z gruntów nie nadających się do budowy tego typu obiektów. Utwory pylaste 

łatwo ulegają degradacji poprzez zmianę ich zawilgocenia. Kopiec wielokrotnie podlegał 

uszkodzeniom o różnym zakresie oddziaływania. Był też wielokrotnie naprawiany, ostatnio 

na przełomie wieków XX i XXI, kiedy to wykonano remont Kopca przy zastosowaniu 

współczesnych technik geotechnicznych. Niestety, po kilku latach, na skutek długotrwałych 

opadów deszczu, bryła Kopca ponownie uległa spękaniu i deformacjom. Obserwacje 

geodezyjne prowadzone od czasu wykonania naprawy wskazują, że wierzchołek Kopca 



obniżył się o ok. 0,5m. W 2012r. na Kopcu oraz w jego obrębie wykonano bardzo szerokie 

badania geologiczne mające na celu odpowiedź na pytanie, czy przyczyną deformacji Kopca 

są nieciągłości w górotworze wapiennym, czy sama konstrukcja bryły.  

 

 
Rys. 66. Wizualizacja warstw gruntowych Kopca Kościuszki w Krakowie 

 

W ramach badań zainstalowano na Kopcu system monitorowania – rys. 103, 17 i 105, 

którego zadaniem jest pomiar przestrzennej deformacji bryły. Za pomocą ekstensometrów 

mierzone są przemieszczenia pionowe, umożliwiające określenie zmian grubości warstw 

gruntowych na poszczególnych głębokościach. Ponadto rejestrowane są odkształcenia 

w płaszczyźnie poziomej: obwodowe i radialne. Poza wielkościami mechanicznymi, 

wykonywane są pomiary ciśnienia wody porowej w gruncie, wilgotności warstwy 

przypowierzchniowej oraz temperatury.  

Automatyczny system monitorowania wspomagany jest pomiarami geodezyjnymi, 

inklinometrycznymi oraz meteorologicznymi. Zestawienie i skorelowanie ze sobą 

wszystkich danych pomiarowych umożliwi kompleksową analizę mechanizmów pracy 

warstw gruntowych w całej objętości bryły Kopca i wspomoże ekspertów 

w zaprojektowaniu skutecznego remontu. 

 

 

Rys. 67. Instalacja systemu monitorowania konstrukcji na Kopcu Kościuszki 
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Rys. 68. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w obrębie bryły Kopca Kościuszki – 

widok z góry 

 

 
Rys. 69. Wizualizacja systemu monitorowania Kopca Kościuszki w Krakowie  

(K - punkty pomiaru przemieszczeń pionowych 

O - punkty pomiaru odkształceń obwodowych i promienistych oraz wilgotności gruntu 

P - punkty pomiaru ciśnienia porowego wody i temperatury) 
 

Warto wspomnieć także o warszawskim metrze. Zainstalowany tam system 

monitorowania obejmuje przede wszystkim pomiary drgań podtorza w tunelu oraz stropów 

i fundamentów, znajdujących się w obszarze wpływu metra, budynków. W przypadku 

przekroczenia wartości progowych drgań system informuje o tym zarządzającego metrem 

podając numer uszkodzonego pociągu. Taki utylitarny charakter systemu monitorowania 

umożliwia racjonalne planowanie remontów obejmujących naprawy taboru. 

 



 

 

Rys. 70. Budowa metra warszawskiego  [www.muratorplus.pl] 

 

Oczywiście, wymienione powyżej obiekty nie wyczerpują listy wszystkich konstrukcji 

w Polsce objętych systemami monitorowania. Stanowią one jednak obraz współczesnych 

możliwości pomiarowych oraz przykłady praktycznych zastosowań.  

Na zakończenie prezentacji systemów monitorowania w Polsce warto jeszcze 

wspomnieć o niewielkich systemach instalowanych na różnych obiektach, których 

zadaniem jest wspomaganie analiz eksperckich. Systemy takie instalowane są zazwyczaj 

na okres jednego roku do dwóch lat i mają na celu np. obserwację zmian rozwartości rys 

w elementach żelbetowych, zmian szerokości dylatacji, czy odkształceń elementów. 

 

Przykłady systemów monitorowania ze świata  

 

 
Rys. 71. Widok mostu Star City Bridge  

[http://www.wvmetronews.com – “Star City Bridge reopened after barge strike”] 



Star City Bridge w pobliży miasta Morgan Town, West Virginia, wyposażony został 

w różne czujniki do rejestracji odpowiedzi konstrukcji na wymuszenia statyczne 

i dynamiczne. Czteroprzęsłowy most ma długość ok. 300m. Lekki betonowy pomost 

wsparty jest na stalowych belkach nośnych. Czujniki zostały zainstalowane na obiekcie 

w fazie jego budowy, dane zbierane są co 20 minut przez 6 rejestratorów danych. Na 

obiekcie zainstalowano 200 czujników odkształceń przyspawanych do stalowych belek 

nośnych, 105 czujników odkształceń betonu ułożonych w rozety do pomiaru odkształceń 

pomostu, 42 czujniki w postaci prętów zbrojeniowych do pomiaru naprężeń w zbrojeniu, 56 

czujników odkształceń do pomiaru propagacji zarysowań, 2 czujniki przemieszczeń do 

pomiaru zmian położenia pomostu względem przyczółków oraz 439 termistorów służących 

do stworzenia mapy odkształceń termicznych. 

 

 

Rys. 72. Widok mostu w Seattle, Waszyngton, USA [www.wikipedia.com] 

 

Aglomeracja Seattle położona jest na obszarze wąskich głębokich zatok na zachodnim 

wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Na stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się 149 

mostów, z których 34 mają więcej niż 70 lat. Średni wiek wszystkich mostów to 53 lata. 

Dodatkowo, aglomeracja Seattle położona jest na obszarze aktywnym sejsmicznie. Ostatnie 

trzęsienie ziemi miało siłę 6,8 w skali Richtera. Z uwagi na widoczną degradację stanu 

technicznego mostów, na kilku z nich wdrożony został program długoterminowego 

monitoringu. Zadaniem programu jest śledzenie zmian stanu technicznego wybranych 

obiektów. Na mostach zainstalowano między innymi: strunowe czujniki odkształceń, 

strunowe czujniki przemieszczeń i rozwarcia rys, strunowe kątomierze oraz termometry. 

 



 

Rys. 73. Przebieg „czerwonej” linii metra w Bostonie [http://www.subway.umka.org] 

 

Program monitorowania tunelu „czerwonej” linii metra w Bostonie został 

uruchomiony w związku z rozbudową linii metra. Nowo budowany tunel miał przechodzić 

pomiędzy dnem kanału Point przecinającego Boston a istniejącą „czerwoną” linia metra. 

W związku z dużym zagrożeniem powstania trudnych do przewidzenia deformacji 

istniejącego tunelu, zainstalowano w nim system pomiaru osiadań o długości 1310 metrów 

składający się ze 125 hydraulicznych strunowych czujników osiadań oraz ponad 700 

strunowych czujników rozwarcia rys i czujników odkształceń. Program automatycznego 

monitoringu trwał ponad 3 lata. 

 

 

Rys. 74. Widok wiaduktu w Salah Bey Constantine, Algieria [fot. Cege Portugal] 

 

Monitorowany obiekt to wiszący most w Salah Bey Constantine w Algierii o długości 

756 metrów. Rozpiętość głównego przęsła wynosi 259 metrów. Pomost podwieszony został 

do dwóch żelbetowych pylonów o wysokości 130 metrów (z czego 66 metrów ponad 

poziomem pomostów). Pomost zaprojektowano jako betonową sprężoną konstrukcję 



skrzynkową. System monitorowania w sposób ciągły rejestruje następujące wielkości: 

drgania pomostu, przemieszczenia pylonów kątowe i w płaszczyźnie poziomej, pionowe 

przemieszczenia i skręcenia pomostu, postęp korozji prętów zbrojeniowych, zmiany 

temperatur wybranych elementów konstrukcji oraz warunki środowiskowe. 

 

 
Rys. 75. Prace ziemne przy budowie gazociągu w Czechach  

[fot. Geomonitoring S.R.O. Praga, Czechy] 

 

Zadaniem systemu monitorowania jest pomiar odkształceń rurociągów do przesyłu 

gazu ziemnego przechodzących przez tereny zagrożone masowymi ruchami gruntów. 

Średnice rurociągów wynoszą od 200 do 500 mm. Program monitorowania rozpoczął się 

w 1995 roku. W wybranych przekrojach rurociągów zainstalowano po trzy czujniki 

odkształceń rozmieszczone co 120
o
. Do dnia dzisiejszego monitorowanych jest ponad 150 

przekrojów. Dane pomiarowe odczytywane są ręcznie lub automatycznie w zależności od 

stopnia zagrożenia. 

 

 

Rys. 76. Widok monitorowanej śluzy [fot. A.P. Company, Serbia] 



Zadaniem systemu monitorowania jest kontrola naprężeń powstających 

w mechanizmie otwierania i zamykania śluzy żeglownej, będącej częścią zespołu 

hydroelektrowni Djerdap I na granicy Serbsko-Rumuńskiej. System zbudowany jest ze 

strunowych czujników odkształceń zainstalowanych w wybranych miejscach mechanizmu. 

Dane przesyłane są do osoby nadzorującej pracę śluzy. 

 

Obecnie systemy monitorowania konstrukcji stosowane są do kontroli praktycznie 

wszystkich rodzajów obiektów budowlanych. W poniższej tablicy zestawiono liczbę 

realizacji systemów monitorowania wykonanych tylko przez jedną firmę w zależności od 

typu monitorowanego obiektu [27]. Globalne statystyki niestety nie są prowadzone. Należy 

jednak stwierdzić, że najwięcej różnego rodzaju systemów monitorowania powstaje na 

dalekim wschodzie. Fakt jest oczywiście związany z liczbą znacznych obiektów 

budowlanych wznoszonych tam w ostatnim czasie. 

 

Tablica 5. Zestawienie liczby systemów monitorowania zrealizowanych na poszczególnych 

kontynentach przez jedną firmę w zależności od typu konstrukcji [27] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Azja 163 6 2 6 3 0 1 2 1 1 2 0 187 52 

Europa 9 31 22 12 8 10 6 5 7 3 29 10 152 42 

Ameryka 

Pn. 
1 8 1 0 0 1 4 0 0 1 2 0 18 5 

Afryka 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1 

Suma 173 45 26 18 12 11 11 9 8 5 33 10 361 100 

Suma [%] 48 12 7 5 3 3 3 2 2 1 9 3 100  

 

 

6. Podsumowanie 
 

Niniejszy wykład miał na celu przybliżenie czytelnikowi nowej dziedziny wiedzy, jaką 

są systemy monitorowania konstrukcji (ang. Structural Health Monitoring - SHM). Systemy 

te są dopiero od kilku lat wdrażane w Polsce i zdobywane są pierwsze doświadczenia 

związane z ich wykorzystywaniem. Na pewno należy stwierdzić, że wyposażenie obiektu 

w system monitorowania w istotny sposób podnosi jego bezpieczeństwo. Ciągły pomiar 

wybranych wielkości fizycznych umożliwia kontrolę pracy konstrukcji w czasie, 

wspomagając ekspertów w orzekaniu o stanie jej bezpieczeństwa. Ta właściwość systemów 

monitorowania została dostrzeżona przez ustawodawcę w postaci wymagań i zaleceń, 

które zostały wprowadzone do rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo 



Budowlane. Zalety systemów monitorowania dostrzegane są również przez inwestorów. 

Wyposażenie bowiem obiektu budowlanego w system powoduje wzrost jakości jego 

wykonania oraz bardzo często umożliwia kontrolę prac budowlanych podczas jego 

wznoszenia oraz w trakcie eksploatacji. Wspomaga również efektywnie zarządzanie 

stanem technicznym obiektu, jego odśnieżaniem oraz remontami. Projektanci coraz 

częściej korzystają z tzw. obserwacyjnej metody projektowania polegającej na korygowaniu 

projektu na podstawie wyników pomiarów uzyskiwanych podczas wznoszenia obiektu 

budowlanego.  

W wykładzie podano przykładowe realizacje systemów monitorowania. Część z nich 

zainstalowano na nowych obiektach, inne umożliwiały dopuszczenie do użytkowania 

obiektów już istniejących. Obecnie, najczęściej systemy monitorowania stosowane są 

jako wyposażenie obiektów dużych, o skomplikowanej konstrukcji, gdzie może 

gromadzić się znaczna liczba osób, których konsekwencje zniszczenia byłyby 

olbrzymie. Ze względu na coraz niższy koszt monitorowania konstrukcji, systemy tego typu 

instalowane są również na obiektach o niewielkiej skali. Służą wówczas rozpoznaniu 

konkretnego zjawiska, określeniu poszukiwanej zależności itp. Mogą być również 

wykorzystywane do analiz eksperckich. Instalowane są wówczas zazwyczaj na okres 

jednego roku do dwóch lat i mają na celu np. obserwację zmian rozwartości rys 

w elementach żelbetowych, zmian szerokości dylatacji, czy odkształceń elementów. 

Systemy monitorowania konstrukcji muszą być projektowane indywidualnie dla 

każdego obiektu. W procesie tym uwzględniane są uwarunkowania konstrukcyjne, 

ekonomiczne oraz szczegółowe wymagania inwestora. System pomiarowy powinien 

odznaczać się bardzo dużą trwałością (powyżej 30 lat), pomijalnym wpływem czasu na 

rejestrowane przez czujniki wartości (brak relaksacji i pełzania czujników oraz kleju), 

możliwością wykonania instalacji obejmującej cały obiekt o dużych wymiarach, jak 

najmniejszą stratą sygnału pomiarowego na skutek różnych zakłóceń oraz możliwością 

rozbudowy systemu po jego oddaniu do użytkowania. Projektowanie systemów 

monitorowania jest dziełem interdyscyplinarnym. Projektanci konstrukcji powinni przy 

realizacji tego typu zadań, wspierać się współpracą z inżynierami specjalizującymi się 

w projektowaniu systemów monitorowania i dostawcami technik pomiarowych. Należy 

zwrócić uwagę, że jedynym kryterium podczas projektowania systemów nie może być ich 

cena. Systemy monitorowania konstrukcji są bardzo odpowiedzialną częścią obiektu 

budowlanego, do której użytkownik/zarządca będzie miał w przyszłości pełne zaufanie. 

Oznacza to, że w przypadku fałszywych komunikatów podawanych przez system 

monitorowania, może dojść do awarii lub nawet katastrofy budowlanej.  

Obserwując rozwój systemów monitorowania konstrukcji w świecie należy sądzić, że 

wszystkie odpowiedzialne obiekty budowlane projektowane i wznoszone w Polsce będą 

wyposażane w czujniki do stałej kontroli pracy ich elementów. Rozwój systemów 

monitorowania będzie również przebiegał w kierunku kontroli wykonawstwa oraz 

zarządzania stanem technicznym obiektów budowlanych (zarządzania ryzykiem). Procesu 

tego nie da się już zatrzymać. 
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