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1. Przedmiot opracowania.  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wzmocnień konstrukcji iglicy 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wraz z wytycznymi w zakresie dalszego postępowania przy 
opracowywaniu projektu wykonawczego.  

Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  Umowa  nr  TP/469/27/2018, pomiędzy Miastem 
Stołecznym Warszawą, 00-95 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, a  Biuro Projektowo Inżynierskie 
Konstruktornia sp. z o.o.,  ul.  Skarpowa 1062/2,  80-145  Gdańsk zawarta w dniu 18.07.2018 r.  

2. Zakres opracowania.  

 

Zakres opracowania obejmuje:  
1. Analiza archiwalnej dokumentacji technicznej obiektu.  
2. Opracowanie opisu technicznego konstrukcji iglicy PKiN  
3. Obliczenia statyczne konstrukcji iglicy   
4. Dokumentacja rysunkowa projektu wzmocnień.  

3. Bibliografia.  

 

1.  PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji, z poprawkami  
2.  PN-EN  1991-1-1:2004  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-1:  
Oddziaływania  ogólne  –  ciężar  objętościowy,  ciężar  własny,  obciążenia  użytkowe  w  
budynkach, z poprawkami  
3.  PN-EN  1991-1-3:2005  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-3:  
Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem, z poprawkami  
4.  PN-EN  1991-1-4:2005  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-4:   
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru, z poprawkami  
5.  PN-EN  1991-1-4:2008  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-4:   
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru, z poprawkami  
6.  PN-EN  1991-1–5:2005  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-5:  
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne, z poprawkami  
7.  PN-EN  1991-1-6:2007  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-6:  
Oddziaływania  ogólne  -  Oddziaływania  w  czasie  wykonywania  konstrukcji,   
z poprawkami  
8.  PN-EN  1991-1-7:2008  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-7:  
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe, z poprawkami  
9.  PN-EN  1993-1-1:2006  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  –  Część  1-1:  
Reguły ogólne i reguły dla budynków, z poprawkami  
10.  PN-EN  1993-1-5:2008  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  –  Część  1-5:  
Blachownice, z poprawkami 
11.  PN-EN  1993-1-6:2008  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  –  Część  1-6:  
Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych  
12.  PN-EN  1993-1-8:2006  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  –  Część  1-8:  
Projektowanie węzłów, z poprawkami   
13.  PN-EN  1993-1-9:2007  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  –  Część  1-9:  
Zmęczenie, z poprawkami  
14.  PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-10:  
Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową,  
z poprawkami  
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15.  PN-EN  1993-3-1:2008  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  –  Część  3-1:  
Wieże, maszty i kominy - Wieże i maszty, z poprawkami  
16.  PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
17.  PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie  
18.  PN-B-03204:2002 Konstrukcje stalowe. Wieże i maszty. Projektowanie i wykonanie  
19.  ISO 12494:2001 Atmospheric icing of structures  
20.  Niekompletna  archiwalna  dokumentacja  projektowa  konstrukcja  iglicy  Pałacu  Kultury   
i Nauki w Warszawie.  
21.  Orzeczenie  techniczne  dotyczące  opracowania  dokumentacji  technicznej  wzmocnienia  
konstrukcji nośnej iglicy oraz zdjęcia nieużywanych anten i urządzeń powyżej górnej kuli  
w PKiN w Warszawie. Projekt wstępny. Praca ITB Sk-19 /NK-1 /92, Warszawa, 1992.  
22.  Projekt  wzmocnienia  powłoki  nośnej  iglicy  PKiN  w  miejscu  wystąpienia  obwodowego  
wżeru korozyjnego, Praca ITB NU- 511/94, ITB, Warszawa, 1994.  
23.   Projekt zamocowania anten na iglicy PKiN, Etap I, Część 6. Projekt wzmocnienia iglicy  
w rejonie wokół  górnej  kuli, Biuro Budowlane  Projektowo  –  Wykonawcze,  Warszawa,  
1994. 
24.  Ocena iglicy PKIN na podstawie wizji lokalnej w dniu 23.05.2000 r.  Biuro Budowlane  
Projektowo – Wykonawcze Warszawa, czerwiec, 2000 r.  
25.  Opinia  techniczna.  Ocena  stanu  technicznego  iglicy  w  związku  z  planowanymi  
wymianami systemów antenowych, Emitel Sp. z o.o., Warszawa, 2016 r.   
26.   Wymiana anten UKF i VHF w RTCN Warszawa / PKiN, Projekt koncepcyjny, EmiTel  
Sp. z o.o., Warszawa, 2016 r.  
27. Praca nr TP/ 37 7/ 5/ 2 0 17  (02786/16/Z00 NZK)  Ekspertyza stanu technicznego iglicy  
Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa 2017r. 
28.  Labocha, S., Paluszyński, J., „Stalowe słupy powłokowe”. PWN, Warszawa 2017.  
29.  Żurański,  J.  A.,  Gaczek,  M.,  „Obciążenie  wiatrem  budynków  w  ujęciu  normy  PN-EN  
1991-1-4:2008”. Inżynieria i Budownictwo 9 (2010), 494-501.  
30.  Skwarek,  M.,  Hulimka,  J.,  „Obciążenia  w  obliczeniach  stalowych  wież  kratowych  na  
podstawie Eurokodów - szersze spojrzenie”. Inżynier Budownictwa 5 (2012).  
31.  Poradnik projektanta konstrukcji metalowych t.II.  

4. Opis  techniczny  iglicy  PKIN  (na podstawie opracowania [27]) . 

4.1.  Opis techniczny pierwotnej konstrukcji iglicy PKiN.   

Konstrukcja iglicy  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  Warszawie  została  zaprojektowana  jako  stalowa   
powłoka użebrowana,  złożona  z  części  walcowej  -  u  dołu  i  stożkowej  –  u  góry,  usztywniona   
w poziomie  +  187,290  m  przestrzenną  konstrukcją  prętową  (wraz  ze  stropem  żelbetowym)  
podpartą poniżej poziomu stropu o rzędnej dokumentacyjnej +180,600 m.  Konstrukcja części  
walcowej wznosi się od rzędnej +178,350 m do rzędnej +201,460 m,  a części stożkowej - od  
rzędnej +201,460 m do rzędnej +220,710 m (poziom styku montażowego do oparcia górnej  
kuli).  Średnica  zewnętrzna  powłoki  walcowej  wynosi  1550  mm,  a  średnica  powłoki  
stożkowej zwęża się od 1550 mm na poziomie +201,460 m do 560 mm na poziomie +220,710  
m. W projekcie przyjęto, że część walcowa powłoki wykonana zostanie z blachy o grubości  
14 mm, natomiast część stożkowa u dołu do rzędnej +211,180 m wykonana zostanie z blachy  
o grubości 12 mm, a powyżej z blachy o grubości 10 mm. W rzeczywistości całą powłokę  
wykonano  z  blachy  o  grubości  12  mm.  Część  walcowa  powłoki  została  usztywniona  4  
zewnętrznymi  żebrami  pionowymi  z  dwuteownika  I 300  mm,  a  ponadto  powłoka  została  
wzmocniona żebrami poziomymi z blachy o grubości 12 mm w rozstawie 2100 mm w części  
górnej  do  rzędnej  +196,600  m,  a  niżej  -  do  rzędnej  +187,400  m  są  to  żebra  o  zmiennym  
rozstawie.  Poniżej  usztywnienia  stropem  w  poziomie  +  187,290  m  żebra  poziome  nie  
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występują. W części walcowej powłoki wykonano 4 otwory drzwiowe, zaokrąglone u góry, o  
szerokości  400  mm  i  o  wysokości  1600  mm;  na  poziomach:  +181,620  m,  +188,500  m,  
+193,600 m  i  +197,600 m. Drzwi i  otoczenie  otworów wzmocniono żebrami.  Dolna część  
powłoki iglicy została początkowo oparta na ruszcie stropowym w poziomie +177,230 m za  
pośrednictwem  belek-wymianów,  na  których  konstrukcja  dna  iglicy  została  oparta  
przegubowo w poziomie +179,350 m. Następnie konstrukcję iglicy połączono ze stropem w 
poziomie  +180,600  m  za  pośrednictwem  łap  stalowych  z  dwuteowników,  a  po  
przeprowadzeniu  tych  czynności  dolna  część  rury  stalowej  została  odcięta  na  poziomie  
+180,600  m.  Żebra  pionowe  iglicy,  które  pełniły  rolę  prowadnic,  opierają  się  w  sposób  
przesuwny  na  ceownikach  połączonych  z  rusztami  stropów  zespolonych  w  poziomach  +  
187,290  m  oraz  +180,600  m.  Obudowa elewacyjna, która składała się z konstrukcji stalowej w  
postaci układu szyn (wraz z obudową) i luster, została zdemontowana. Natomiast iglica  
wyposażona jest w inne elementy dekoracyjne i osłonowe wykonane  z  blachy  miedzianej  i  z  
tworzyw  sztucznych.  Dolna  kula  o  średnicy  ok.  5,2  m została zamontowana pomiędzy  
poziomem +189,800 m a poziomem +194,600 m. Wewnątrz dolnej  kuli  na  wysokości  +193,600   
m  znajduje  się  pomost  w  formie  rusztu  z  prętów okrągłych opartych na ceownikach i  
kątownikach stalowych. Szyby utrzymywane są  za  pomocą  konstrukcji  prętowej  z  nierdzewnych   
profili  zimnogiętych.  Żebra  pionowe  o złożonym  przekroju  dwuteowym  mają  wysokość   
zmienną  liniowo  od  95  mm  do  280  mm. Obwodowe usztywnienia poziome wykonano na bazie  
blach osłonowych i niesymetrycznych ceowników  o  wysokości  25  mm.  Trzon  iglicy  poniżej   
dolnej  kuli  jest  obudowany cylindrycznym płaszczem z blachy miedzianej o średnicy ok. 3,0 m,  
zwieńczonym stożkiem ściętym tworzącym daszek.  Górna kula o średnicy ok. 1,7 m została  
zamontowana pomiędzy poziomem  +221,030  m  a  poziomem  +222,950  m  i  jest  ona   
obudowana  przestrzenną konstrukcją kratownicową, służącą do umieszczenia na jej górnym  
podeście konstrukcji słupa złożonego z 4 krawężników kątownikowych połączonych przewiązkami  
o wysokości 7,50 m, służącego do podtrzymywania anten telewizyjnych. Na tym słupie jest jeszcze  
zamontowany maszt antenowy o wysokości ok. 5,0 m. Górna kula wykonana jest z dwóch czasz:  
stalowej czaszy wewnętrznej o grubości blachy 10 mm z użebrowaniem konstrukcyjnym oraz  
czaszy zewnętrznej o grubości 4 mm, wykonanej z mosiądzu, obłożonej na powierzchni  
zewnętrznej lusterkami o wymiarach 100*100 mm przykręcanymi śrubami do nagwintowanych  
otworów wykonanych w powłoce kulistej. W otworach powłoki znajdują się światła sygnalizacyjne  
i specjalne wsporniki do zaczepienia lin pomostu roboczego.  

4.2. Istniejące wzmocnienia iglicy  
 

W miejscu wżeru obwodowego „nad chińskim daszkiem”  Iglica  Pałacu  Kultury  i  Nauki  była   
dwukrotnie  wzmacniana  z  uwagi  na  wadliwe wykonanie spoin łączących blachy i uszkodzenia  
spowodowane działaniem korozji [21, 22, 23]. Pierwsze  wzmocnienie  zrealizowano  w  1992  r.  i   
polegało  ono  na  zamontowaniu  po wewnętrznej  stronie  powłoki  w  części  walcowej  14   
pionowych  płaskowników  o  długości 11,70 m każdy, tj. z blach od poziomu +184,350 m do  
poziomu +196,050 m, o wymiarach poszczególnych przekrojów: 200*12 (2 szt.), 160*12 (4 szt.) i  
150*12 (8 szt.). Z uwagi na trudności w montażu tak długich blach podzielono je na segmenty o  
długości 1,0 m lub 2,0 m, które były łączone między sobą na całej szerokości spoiną czołową V o  
grubości 12 mm. W projekcie wzmocnienia [21] założono, że blachy wzmacniające zaprojektowane  
ze stali St3S będą połączone z konstrukcja stalową iglicy za pomocą śrub M 12 mm klasy 8.8. Śruby  
w blachach o szerokość i 150 i 160 mm będą rozmieszczone w 2 rządach mijankowo. Rozstaw śrub   
w  rzędach  wynosi  2*90  mm.  Przewidziano  dokręcenie  śrub  za  pomocą  klucza  
dynamometrycznego w celu uzyskania pełnego momentu skręcającego o wartości 0,06 kNm. W  
1994 r. dokonano kolejnego wzmocnienia, co wiązało się z eliminacją skutków wżeru korozyjnego   
zlokalizowanego  na  styku  powłoki  stalowej  ze  stropem  żelbetowym  na  poz.  
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+187,89m [22]. Wżer został zlokalizowany podczas prac związanych z demontażem obudowy  
iglicy  oraz  wykonywaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  w  końcu  1993  r.  W  ramach  
projektu  wzmocnienia  powłoki  nośnej  iglicy  PKiN  w  miejscu  obwodowego  wżeru  
korozyjnego  [23]  wykonano  inwentaryzację  szczegółową  wżeru  wraz  z  pomiarami  grubości  
powłoki nośnej iglicy i odsłonięciem miejsca wżeru, przeprowadzono  analizę  statyczno  -  
wytrzymałościową  powłoki  iglicy  z  uwzględnieniem  wżeru,  opracowano  koncepcję  
wzmocnienia iglicy w miejscu wżeru oraz projekt wzmocnienia.  
Przy doborze sposobu wzmocnienia wżeru kierowano się następującymi założeniami:  
- uzyskanie  nośności  iglicy  zbliżonej  do  takiej,  jaką  miała  po  wzmocnieniu  blachami  
pionowymi o długości 1170 cm wykonanym w 1993 roku;  
- nie  powiększanie  istniejących  oraz  nie  wykonywanie  nowych  otworów  osłabiających  
konstrukcję nośną iglicy;  
- zespolenie obu wzmocnień dla ich lepszej współpracy.  
W  wyniku  przyjęcia  takich  założeń  opracowano  koncepcję  wzmocnienia  iglicy  w  miejscu  
wżeru  obwodowego  za  pomocą  blach  pionowych  o  długości  171  cm  i  o  grubości  12  mm,  
usytuowanych w tych samych miejscach na obwodzie, co blachy poprzedniego wzmocnienia.  
Blachy  te  przykręcono  śrubami  M12  klasy  10.9.  Klasa  śrub  została  zwiększona,  by  nie  
powiększać  otworów  na  śruby  ani  nie  zwiększać  ich  liczby.  Dla  lepszego  zespolenia  
konstrukcji iglicy z nakładkami wzmacniającymi wżer, nakładki istniejące i nakładki wżeru  
połączono za pomocą spawania. Śruby naprężono dokręcając je w 2 etapach do 0,08 kNm.    
2.3.  Istniejące wzmocnienia iglicy PKiN w rejonie wokół górnej kuli    
Na  iglicy  PKiN,  powyżej  górnej  kuli,  przewidziano  zainstalowanie  20  anten  typu  
EAP  402/A.  Konstrukcję  wsporczą  pod  ich  zamocowanie  stanowi  stalowy  
czterogałęziowy  słup  o  wysokości  6,40  m.  Jak wykazały wcześniejsze ekspertyzy [22, 23],  
inwentaryzacja konstrukcji oraz analizy obliczeniowe - istniejący maszt antenowy nad górną  
kulą  (rura  o  średnicy  247  mm  i  grubości  ścianki  8,5  mm)  nie  posiadał  dostatecznej  
sztywności  oraz  nośności  (z  uwagi  na  warunek  wytrzymałości  zmęczeniowej)  dla  
przeniesienia obciążeń od nowej konstrukcji wsporczej anten. Wobec powyższego zaistniała  
konieczność wymiany masztu i wzmocnienia konstrukcji istniejącej.  
Opracowano rozwiązanie spełniające równocześnie dwie funkcje [4]:  
-  wzmocnienie istniejącej konstrukcji iglicy,  
-  przeniesienie obciążeń z konstrukcji wsporczej anten na istniejącą konstrukcję iglicy pod  
górną kulą.  
Konstrukcję wzmocnienia zaprojektowano w formie struktury prętowej - przestrzennej  
kratownicy o wysokości 2750 mm i przekroju maksymalnym 2100*2100 mm, wykonanej z  
rur  RO70*8  i  kątowników  (typowe  profile  walcowane).  W  celu  zapewnienia  sztywnego  i  
stabilnego  oparcia  całości  (konstrukcji  wsporczej  anten  i  kratownicy),  do  rury  iglicy  na  
poziomie +220,60 m zamocowano kołnierz w kształcie kwadratowej płyty o boku 1250 mm  
(z  otworem  kołowym  pośrodku)  oparty  na  4  słupkach  –  zastrzałach,  na  którym  dopiero  
oparto konstrukcję kratownicy przestrzennej. Elementy 4 słupków – zastrzałów oparto na 4 
pionowych  „płetwach”,  które  połączono  z  istniejącym  pierścieniem  w  poz.  +218,500  m.  
Strukturę  prętowo  -  przestrzenną  kratownicy  wokół  górnej  kuli  w  poz.  +223,382  m  
zwieńczono głowicą w kształcie kwadratowej płyty o boku 1250 mm z otworem kołowym  
pośrodku, pod którą znajdują się istniejące pierścienie użebrowane części stożkowej iglicy.  
Głowicę  ostatecznie  połączono  z  górnym  pierścieniem  za  pomocą  spawu.  Dopiero  na  tak  
skonstruowanej  głowicy  posadowiono  konstrukcję  wsporczą  anten,  zwieńczoną  dodatkowo  
masztem antenowym o wysokości 5,4 m, którego szczyt wypada na poziomie +234,900 m.  

 



Biuro Projektowo Inzynierskie 

KONSTRUKTORNIA SP. Z O.O. 

80-145 Gdansk, ul. Skarpowa 106/2 

Tel. 583455889, 587187118 

 

PROJEKT BUDOWLANY-OPIS 

7 

 

 



Biuro Projektowo Inzynierskie 

KONSTRUKTORNIA SP. Z O.O. 

80-145 Gdansk, ul. Skarpowa 106/2 

Tel. 583455889, 587187118 

 

PROJEKT BUDOWLANY-OPIS 

8 

 

 
 

 

4.3. Opis stanu technicznego płaszcza iglicy PKiN od strony wewnętrznej  

 

Autorzy opracowania [27] opracowali program badań konstrukcji iglicy PKiN i na tej podstawie 
przeprowadzono przegląd  techniczny  tej  konstrukcji,  którego  dokonano  m.in.  przy  zastosowaniu  
technik alpinistycznych.  Ocenę  stanu  technicznego  konstrukcji  stalowej  iglicy  PKiN  wraz  z 
dokumentacją fotograficzną i pomiarami grubości w miejscach wżerów korozyjnych zawiera Załącznik  
nr  1 [27],  natomiast  uzupełniającą  dokumentację  fotograficzną  -  Załącznik  nr  3 [27].  

Wewnętrzny płaszcz iglicy nie był konserwowany i zabezpieczany od wielu lat. Występują tu:  
-  wżery  korozyjne punktowe,  
-  wżery  korozyjne powierzchniowe,  
-  wżery na połączeniu z podestami ponad pomostem ruchomym,  
-  łuszcząca się farba  na powierzchni.  
Brak  konserwacji  i  wykonywania  kompleksowego  zabezpieczania  antykorozyjnego  
wewnętrznej  strony  płaszcza  iglicy  stał  się  powodem  występowania  punktowych  wżerów  
korozyjnych,  jak  i  występowania  lokalnej  korozji  powierzchniowej.  Wżer  korozyjny  o  

powierzchni  0,01  m ,  stwierdzony  na  wewnętrznej  stronie  płaszcza  iglicy  na  poz.  0,50  m  

poniżej dolnej kuli od str. północnej, pokazano na fot. 2 [27]. Stwierdzono również występowanie  
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korozji w miejscach łuszczącej się powłoki farby zabezpieczającej.   
Większość tych usterek występuje w górnej części iglicy na odcinku górnym - do ok. 10  
m  poniżej  kuli  górnej.  Występująca  korozja  na  wewnętrznej  stronie  płaszcza  iglicy  w  
większości przypadków ma charakter powierzchniowy. Występują również wżery punktowe  
o  powierzchni  ok.  10  cm w  ilości  do  5  wżerów  na  1  m 2.  Korozyjne  ubytki  stali  w  tych  
wżerach  punktowych  nie  przekraczają  1,5  mm.  Pomiary  grubości  płaszcza  iglicy  na  
połączeniu  trzech  wewnętrznych  górnych  podestów  z  płaszczem  iglicy  znajdują  się  w  
załączonym odrębnym opracowaniu Pracowni Badań Nieniszczących UT-eSKO - Warszawa,  
które jest częścią Załącznika nr 1  opracowania [27], które było podstawą do opracowania modelu  
numerycznego konstrukcji.  

4.4.  Opis stanu technicznego płaszcza iglicy PKiN od strony zewnętrznej  
 

Wykonana modernizacja systemów antenowych na iglicy, polegająca  
na  wymianie  konstrukcji  wsporczych  anten  i  samych  anten,  obejmowała  również  
pomalowanie od strony zewnętrznej płaszcza iglicy na odcinku między pomostem ruchomym  
i  spodem  górnej  kuli.  Na  nowo  pomalowanych  powierzchniach  nie  stwierdzono  
występowania ognisk korozyjnych i innych uszkodzeń. Lustra na czaszy zewnętrznej górnej  
kuli  zostały  zabezpieczone  i  ustabilizowane  klejem  silikonowym  w  czasie  poprzednich  
przeglądów technicznych. Przestrzenna obudowa rurowa – konstrukcyjna utrzymująca maszt  
z  antenami  nad  górną  kulą  oraz  fragment  starej  konstrukcji  nad  górną  kulą  pod  masztem  
antenowym  nie  zostały  poddane  pracom  konserwacyjnym.  Występują  tam  ogniska  korozji  
punktowej,  powierzchniowej  i  naloty  korozyjne.  Korozja  ta  występuje  zarówno  na  
elementach  konstrukcyjnych  jak  i  na  śrubach  łączących  te  elementy  (patrz  zdjęcia  w  
Załączniku nr 1 [27]). 
W czasie przeglądu iglicy, poza wyżej opisanymi  miejscami korozji, nie stwierdzono  
pęknięć na elementach obudowy górnej kuli i  na maszcie antenowym nad górną kulą.  
Z uwagi na to, że prac konserwacyjnych, poza miejscowymi zabezpieczeniami nalotów  
korozyjnych wykonywanymi w czasie przerw konserwacyjnych anten TV, nie wykonywano  
od 25 lat - odcinek między spodem górnej kuli a podstawą masztu antenowego nad górną kulą  
wymaga obecnie oczyszczenia i zabezpieczenia farbami ochronnymi.  
Odcinek iglicy między spodem górnej kuli a pomostem ruchomym (jak podano wyżej) został  
pomalowany  na  kolor  żółty.  Nowo  położona  farba  na  całej  powierzchni  zewnętrznego  
płaszcza  iglicy  uniemożliwiła  stwierdzenie  na  tym  odcinku  występowania  korozji  na  
pierścieniach  zewnętrznych  i  na  płaszczu.  Poniżej  pomostu  ruchomego  płaszcz  iglicy  od  
strony  zewnętrznej  nie  był  zabezpieczony  antykorozyjnie.  Występują  tam  nieprawidłowo  
wykonane otwory na kable; fot. 8 [27] przedstawia nieprawidłowo wykonany otwór w powłoce  
iglicy, który z uwagi na nacięcia poziome grozi inicjacją kruchego pęknięcia.   
Wykonanie na tym odcinku prac antykorozyjnych wymaga demontażu blach osłonowych nad  
i pod dolną kulą. Remontu i prac antykorozyjnych wymaga również obudowa dolnej kuli oraz  
elementy iglicy i jej obudowy na odcinku między pomostem ruchomym a dolną kulą. Fot. 1 [27] 
przedstawia  widok  dolnej  kuli  od  spodu.  Widoczne  są  wycięcia  w  blachach  osłonowych  
stożka  podporowego.  Fot.  3  i  4  [27] przedstawiają  wycięcia  elementów  nośnych  iglicy  na  
poziomie +188,85 m (wewnątrz obudowy iglicy pod dolna kulą) odpowiednio na lewo i na  
prawo od drzwiczek. Na kolejnych fot. 5, 6 i 7 [27] widoczne są uszkodzenia korozyjne obudowy  
dolnej kuli, wynikające z niezabezpieczenia połączeń różnego typu metali.   
Na  przestrzennej  konstrukcji  stalowej  pod  „chińskim  daszkiem”  stwierdzono  
występowanie  korozji  na  profilach  stalowych,  a  szczególnie  na  krawędziach  tych  profili.  
Uszkodzeniom  korozyjnym  sprzyjają  zanieczyszczenia  pochodzenia  biologicznego,  które  
widoczne są na węzłach kratownic pod „chińskim daszkiem”, co pokazano na fot. 9 [27].  Tego  
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typu  zanieczyszczenia  występują  także  wewnątrz  dolnej  kuli.  Stwierdzono  też  deformacje  
pasa górnego dźwigara krawędziowego (ukośnego) pod „chińskim daszkiem”, co pokazano  
na fot. 10 [27]. W przypadku tych konstrukcji wymagane jest wykonanie prac antykorozyjnych.  

5. Kontrolne   obliczenia   statyczno   ––   wytrzymałościowe  konstrukcji  iglicy     

5.1. Model obliczeniowy iglicy   
 
  Model  obliczeniowy  iglicy  wykonano  w  programie  Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional 2017  jako przestrzenny  ustrój  powłokowo-prętowy,  w  którym  uwzględniono  
obecność  konstrukcyjnych  elementów  nośnych . Geometrię modelu  oraz profile prętów (kątowniki,  
ceowniki  i  dwuteowniki)  wprowadzono  zgodnie  z  dostarczoną  dokumentacją techniczną  [20÷27]. 
Ustrój podparto przegubowo  w miejscach, w których występują stalowe słupy nośne konstrukcji 
stalowej PKiN. Wżery korozyjne w modelu uwzględniono jako pasy szerokości 150 mm o zmniejszonej 
grubości trzonu wg schematu poniżej.   

 

 
 
Podstawę wprowadzenia grubości powłoki płaszcza  iglicy stanowiły pomiary ultradźwiękowe 

załączone w pracy [27] opracowane przez firmę UT-eSKO. 
Po rozmowie z Panem  inż. Bohdanem  Zagórowski, autorem opracowania: "Ocena stanu 

technicznego konstrukcji stalowej iglicy PKiN wraz z dokumentacją fotograficzną i pomiarami 
grubości w miejscach wżerów korozyjnych," konserwatywnie przyjęto głębokość wżerów na całej 
wysokości segmentu pomiędzy poszczególnymi pomiarami defektoskopowymi.  

 
Wysokości segmentów pomiarowych płaszcza przyjęte w modelu MES: 
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Poniżej model MES konstrukcji głównej iglicy 
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  W  analizie  założono  sprężystą  pracę  betonu  i  stali.  Przyjęto  następujące  parametry  
materiałowe (za [27]):   
-  stal gatunku S235 JR (na podstawie opracowania [25])  
E = 210 GPa – moduł Younga,  
ν = 0,3 – współczynnik Poissona,  
f yk  = 235 MPa – charakterystyczna granica plastyczności,  
f u  = 360 MPa – charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie,  
γ M0   =  γ M1   =  1,0  –  częściowy  współczynnik  bezpieczeństwa  do  oceny  nośności  
przekroju i stateczności pręta (na podstawie PN-EN 1993-3-1:2006 [N15]),  
γ M2  = 1,25 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa do oceny nośności przekroju  
osłabionego (na podstawie PN-EN 1993-3-1:2006 [N15]).  
-  beton (na podstawie [6])  
E = 31 GPa – moduł Younga,  
ν = 0,2 – współczynnik Poissona. 
 

5.2. Założenia dotyczące obciążeń oraz kombinatoryki. 

 

Rozpatrzono następujące przypadki obciążenia:  

 

 
 

Kombinacje obciążeń:   

  

 
 

  Ponieważ  iglica  zlokalizowana  jest  na  terenie  miejskim,  w  którym  konsekwencje  jej  
zniszczenia  mogą  być  bardzo  poważne,  została  ona  zakwalifikowana  do  3  klasy  
niezawodności  wg  PN-EN  1993-3-1  [N15]. Współczynniki  bezpieczeństwa  odpowiadające  
tej  klasie  są  równe:  γ G   =  1,2;  γ Q  =  1,6.  Przyjęto  następujące  wartości:  współczynnika  

jednoczesności ψ = 0,5 (na podstawie normy [N15]), współczynnika redukcyjnego k = 0,5.   
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Wartości obciążeń stałych ustalono na podstawie udostępnionych materiałów [20÷27].  
Obciążenie wyposażeniem zostało wprowadzone do modelu  w  postaci  sił  skupionych  w   
miejscach  podwieszenia  anten  i  w  miejscu,  gdzie  kule  dekoracyjne  opierają  się  na  trzonie.  
Siły (F w ) wywierane przez wiatr na konstrukcję iglicy zostały ustalone zgodnie z normą  
PN-EN 1991-1-4:2008 [N5]. Obciążenie powierzchniowe ustalono wg wzoru:  
 Fw  = cs*cd*cf*qp* Aref  
   Współczynnik  konstrukcyjny  cscd   wyznaczony został metodą  1  wg   
PN-EN  1991-1-4:2008  [N5].  Pierwsza  częstość  drgań  własnych  konstrukcji,  konieczna  do  
wyznaczenia  współczynnika  konstrukcyjnego,  została  ustalona  z  wykorzystaniem  MES   
i wynosi według tych obliczeń 1,02 Hz.  

 
 
  Współczynnik  oporu  aerodynamicznego  cf   w  odniesieniu  do  kratownicowej  części 

konstrukcji i obudowy w kształcie kuli wyznaczony został zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 [N5], a w 
odniesieniu do elementów wyposażenia (anten) zgodnie z danymi zamieszczonymi w opracowaniu 
[25] uwzględniającymi rzeczywiste obciążenie anten wg danych dot. geometrii  producenta.    

 Obciążenie trzonu przyjęto jak dla walca kołowego w odniesieniu do rzeczywistego pola 
powierzchni wynikającego ze zbieżności trzonu. Pole powierzchni odniesienia  Aref   i  wartość  
szczytowa  ciśnienia  prędkości  wiatru  qp  zostały ustalone zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 [N5].   

  Obciążenie parciem wiatru zostało wprowadzone w postaci sił skupionych w miejscach 
podwieszenia  anten wg [25],  w  górnych  węzłach  konstrukcji  kratowej  oraz  jako  obciążenie 
równomiernie rozłożone na powierzchni trzonu iglicy wg rozkładu ciśnienia na walcu kołowym wg 
paragrafu 7.9.1 oraz tablicy 7.12 normy [N5] . Podstawowe dane przyjęte do obliczeń obciążenia 
wiatrem: 
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Współczynnik chropowatości k, przyjęto równy 1 (jak dla powierzchni starych; na podstawie 

normy DIN - wartość podana w załączniku krajowym) 

5.3. Założone warunki stanów granicznych  
  W  analizie  przyjęto kryterium uplastycznienia  wg  PN-EN  1993-1-6  [N11]  
Założono,  że  naprężenia  zredukowane  wyznaczone  wg  hipotezy  HMH  w  ramach  
analizy  powinny być mniejsze lub równe obliczeniowej granicy plastyczności stali.  
   

Z uwagi na brak kryteriów stanu granicznego użytkowalności w serii norm PN-EN dla  
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masztów,  które  mogłyby  być  wykorzystane  w  ocenie  SGU  konstrukcji  iglicy,  przy  ocenie  
przyjęto za [27] kryterium  wg  normy  PN-B-03204:2002  [N18].  Dopuszczalne  przemieszczenie  
wierzchołka masztu wynosi 1/100 jego wysokości.  
 

5.4. Wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej i sprawdzenie stanów granicznych iglicy  
 
W wyniku analizy MES uzyskano pola naprężeń, które wykorzystano do oceny ULS trzonu iglicy. W 

stosunku do modeli ekspertyz wcześniejszych [25,27] uwzględniono otwory wyłazowe w płaszczu 
iglicy, w wyniku czego otrzymano lokalne przekroczenia nośności płaszcza w miejscu ich 
występowania.   Podczas analizy wprowadzono dodatkowe żebra z płaskownika gr. 12mm 
poprawiające lokalne wytężenia w miejscu występowania spiętrzenia naprężeń zredukowanych. 
Dodatkowo w trakcie analizy stwierdzono konieczność przedłużenia głównych żeber usztywniających 
z I300 na poz. +189,6, tak by uzyskać łagodne przejście profilu dwuteowego w teownik. 

 

 
 

Dodatkowo wzmocnieniu podlegał trzon od poziomu +194,60 do poziomu +200,96 w postaci 
sugerowanej przez autorów ekspertyzy [27] i przedstawionej na rysunkach załączonych do Projektu 
Budowlanego (przedłużenie nakładek wzmacniających za pomocą pasowanych śrub sprężanych).  
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Kontrola osadzania śrub. 
 
Połączenia sprężane należy kontrolować przed sprężeniem pod względem przylegania łączonych 

części oraz grubości zaciskowej.  Następnie kontroli podlega procedura sprężania połączenia i 
kalibrowania klucza dynamometrycznego. Kontrola śrub podczas sprężenia i po sprężaniu powinna 
obejmować nie mniej niż 5 śrub oraz nie mniej niż 5% liczby śrub sprężonych wstępnie metodą 
kombinowaną i 10 % sprężonych końcowo.  Kontrola połączeń po sprężaniu obejmuje sprawdzenie 
wizualne śrub, ich oznaczeń i momentu dokręcenia, a także przylegania styku sprężonego. Kontrola 
powinna ustalić, czy wartość momentu dokręcenia jest nie mniejsza od wartości potrzebnej do 
osiągnięcia siły sprężenia. Kontrolę przy użyciu klucza dynamometrycznego wykalibrowanego z 
dokładnością +/- 4%, należy wykonać  sie w ciągu 72 h od zakończenia dokręcania śrub. Śruby, 
których nakrętki obrócą się więcej niż 150 przy dokręcaniu momentem kontrolnym (M=0,75*Mi), 
powinny zostać dokręcone ponownie momentem M=1,10*Mi. Przy nakrętkach przekręconych 
bardziej niż 300 należy śruby wymienić.  
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Wyniki kontroli należy ocenić  metodą sekwencyjną według załącznika M normy PN-EN 1090-2. 
Zaleca się stosowanie sekwencji typu A, liczba w sekwencji minimum 5 i maksimum 16.  

Wszelkie elementy korozji muszą zostać usunięte - sprężanie śrub, zakładanie nakładek odbywać 
się musi na oczyszczonej od strony zewnętrznej powierzchni (powierzchnia przylgowa nakładki jak i 
sam trzon malowany od strony wewnętrznej  farbą alkilokrzemianowo - cynkową).   

 
Technologia spawania nakładek pomiędzy sobą wg Załącznika 1. Nakładki podzielić należy w 

projekcie warsztatowym na elementy wysyłkowe nie dłuższe niż 2200mm (gabaryt windy). 
 
Mapy naprężeń zredukowanych HMH po wprowadzeniu żeber oraz wydłużeniu dotychczasowych 

wzmocnień do poziomu + 200,96m przedstawiono poniżej:   
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σEd=187 MPa  < fyd  = 235 MPa.  
  
Wyniki analizy wykazały, że konstrukcja płaszcza iglicy spełnia warunki ULS.   
Wypadkowe  przemieszczenia  wierzchołka  iglicy  dla największych przemieszczeń w kombinacji    
SLS przedstawiono poniżej (deformacja konstrukcji pod wpływem działania kombinacji SLS 3003): 
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fmax = 268mm < fdop  = H/100 = 505mm 
 
Przeprowadzona analiza statyczna nie uwzględnia analizy zmęczeniowej. Celem określenia 

wiarygodnej nośności zmęczeniowej konstrukcji iglicy wymaga się zainstalowania monitoringu wg 
wytycznych z Załącznika 2., tj.: 

a. Układ pomiarowy wychyleń kątowych. 
b. Układ pomiarowy przyśpieszeń. 
c. Układ pomiarowy odkształceń. 
d. Układ pomiarowy temperatury konstrukcji. 
e. System stacji meteorologicznych (pomiar kierunku, prędkości wiatru, ciśnienia i  

temperatury powietrza, wilgotności względnej, ewentualnie opadu). 
f. Lokalne Centra Gromadzenia Danych (LCGD). 
g. Centrum Gromadzenia Danych (CGD). 
h. Moduł analiz i ostrzegania. 
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Poniżej wygląd przykładowej stacji meteo instalowanej na czubku iglicy ingerujący w wygląd 
zewnętrzny jej sylwetki: 

 

 

6. Wytyczne   dot. Projektu Wykonawczego  wzmocnień konstrukcji  iglicy. 
 
1. Ze względu na rozbieżności w opracowaniach archiwalnych dot. geometrii iglicy wymaga się 

przeprowadzenia inwentaryzacji konstrukcji a w szczególności: żeber pionowych, poziomych, 
otworów w płaszczu, otworów dostępowych. Dane inwentaryzacyjne należy przesłać do autorów 
niniejszego opracowania celem potwierdzenia przyjętych założeń projektowych. 

2. W projekcie wykonawczym należy rozważyć wymianę komunikacji wewnętrznej spełniającą 
aktualne normy i przepisy. 

3. Wymagany projekt warsztatowy uwzględniające możliwości transportowe związane z 
komunikacją wewnętrzną obiektu (wymiary kabiny windy: W:2,2m ; S: 1,24m: Gł: 1,24m; Wymiary 
drzwi windy: W: 2,0m; S: 0,8 m; Udźwig 630 kg). 

4. Niedopuszczalne są zmiany wyglądu zewn. konstrukcji - wszelkie dodatkowe zmiany wynikające 
z analizy zmęczeniowej dopuszczalne są jedynie po stronie wewnętrznej płaszcza iglicy i nie mogą 
mieć wpływu na wygląd zewnętrzny. 

5. Wymagany monitoring. Odczyty muszą być potwierdzone protokołem co 3 miesiące. Po 
zebraniu pomiarów z w.w. okresu przeprowadzić w projekcie wykonawczym analizę zmęczeniową na 
podstawie akcelerogramu (sugeruje się zastosowanie analizy czasowej). 

6.  Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac konserwacyjnych 
wynikających z opracowania [27], w szczególności antykorozyjnych i naprawczych. Wymaga się od 
Wykonawcy w Projekcie Wykonawczym opracowania instrukcji technologicznej spawania zgodnie z 
normą PN-EN 1090-2 dostosowanej do projektu warsztatowego. 

7. Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP i p.poż. 
8. Prace remontowe przeprowadzać należy przy bezwietrznej pogodzie i słabym nasłonecznieniu. 
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7. Uprawnienia i izba 
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1. Informacje ogólne.  

1.1 Podstawy formalne sporządzenia informacji 

Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została na podstawie: 

- art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz art. 35 ust. 1 pkt 3  ustawy Prawo Budowlane. 

Plan BIOZ zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane sporządza 
kierownik budowy. Przy opracowaniu planu BIOZ należy uwzględnić wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w ww. rozporządzeniach oraz w wymaganiach przepisów bhp 
zawartych w PN dotyczących wykonywania poszczególnych prac. 

2. Zakres robót  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja do planu BiOZ dla inwestycji polegającej na 
wzmocnieniu poszycia iglicy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

2.1 Zakres robót remontowo-budowlanych obejmuje:  

- inwentaryzacja konstrukcji, a w szczególności: żeber pionowych, poziomych, otworów w 
płaszczu, otworów dostępowych. Dane inwentaryzacyjne należy przesłać do autorów projektu 
budowlanego opracowania celem potwierdzenia przyjętych założeń projektowych, 

- prace wzmacniające, naprawcze, antykorozyjne i zabezpieczające, opisane w  opracowaniu [27]  
oraz w punkcie 5.4i punkcie 6: "Projektu budowlanego wzmocnienia konstrukcji płaszcza iglicy PKiN w 
Warszawie, między innymi takich jak : 

1. Oczyszczenie, lokalne naprawy i zabezpieczenia antykorozyjne górnej części konstrukcji od 

zewnątrz, tj. obudowy górnej kuli, wykonanej z profili rurowych 70 i kątowników oraz fragmentu 
konstrukcji nad górną kulą na połączeniu z konstrukcją wsporczą anten.  

2. Oczyszczenie, lokalne naprawy i zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji iglicy od zewnątrz i jej 
obudowy w części dolnej poniżej pomostu ruchomego do poziomu stropu nad „chińskim daszkiem”. 
Występują tam nieprawidłowo wykonane otwory na kable w powłoce iglicy, które wymagają 
wzmocnienia w postaci pierścieni krawędziowych. Remontu i prac antykorozyjnych wymaga również 
obudowa dolnej kuli oraz odcinek trzonu iglicy między pomostem ruchomym i dolną kulą. Naprawy 
powinny obejmować osłony iglicy pod pomostem ruchomym, konstrukcję dolnej kuli (zwłaszcza 
miejsca jej styków z trzonem iglicy) oraz osłony iglicy na poziomie balkonu betonowego nad „chińskim 
daszkiem”. Ponadto skorodowane drugorzędne elementy stalowe, które powinny wzmacniać 
elementy stożka ściętego stanowiącego obudowę spodniej części dolnej kuli, wymagają wymiany na 
nowe. Niezbędne jest też oczyszczenie i uszczelnienie konstrukcji dolnej kuli oraz uzupełnienie 
ubytków w dolnej części jej obudowy. Wykonanie na tym odcinku prac antykorozyjnych wymaga 
demontażu blach osłonowych nad i pod dolną kulą.  

3. Naprawa wycięć w elementach dwuteowych, stanowiących użebrowanie wzmacniające 
konstrukcję powłokową iglicy. Konieczne jest opracowanie odpowiedniej technologii spawania. Prace 
takie można prowadzić jedynie przy bezwietrznej pogodzie z uwagi na znaczne przemieszczenia iglicy 
pod wpływem wiatru.  

4. Kompleksowych prac konserwacyjnych wymaga strona wewnętrzna iglicy PKiN (większość 
uszkodzeń korozyjnych występuje w górnej części iglicy na odcinku do ok. 10 m poniżej górnej kuli).  

5. Płaskowniki stanowiące wzmocnienie konstrukcji iglicy PKiN od wewnątrz powinny tworzyć 
układy ciągłe. Elementy połączone na styk, ale nie zespawane należy po odpowiednim wyprofilowaniu 
zespawać. Po wykonaniu tych prac należy przystąpić do realizacji przedłużenia systemu wzmocnień w 
postaci pionowych płaskowników (zaprojektowanych przez mgr. inż. St. Zakrzewskiego [2, 3]), 
podwyższając układ wzmocnień do poziomu +200,2 m (1,0 m powyżej otworu na poz. +197,600 m). W 
tym celu należy wcześniej opracować projekt techniczny przedłużenia wzmocnień, stosując 
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dotychczasowe zasady wzmacniania [2, 3]. Konieczne jest też opracowanie odpowiedniej technologii 
spawania. Prace te także można prowadzić jedynie przy bezwietrznej pogodzie.  

6. Oczyszczenie, lokalne naprawy i zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji usztywniającej trzon 
iglicy znajdującej się pod „chińskim daszkiem”.  

- wprowadzenie dodatkowych żebra z płaskownika gr. 12mm oraz  przedłużenia głównych żeber 
usztywniających z I300 na poz. +189,6, tak by uzyskać łagodne przejście profilu dwuteowego w 
teownik. 

- wzmocnienie trzonu od poziomu +194,60 do poziomu +200,96 w postaci sugerowanej przez 
autorów ekspertyzy [27] i przedstawionej na rysunkach załączonych do Projektu Budowlanego 
(przedłużenie nakładek wzmacniających za pomocą pasowanych śrub sprężanych).  

- projekcie wykonawczym należy rozważyć wymianę komunikacji wewnętrznej spełniającą 
aktualne normy i przepisy,  

- wymagany projekt warsztatowy uwzględniające możliwości transportowe związane z 
komunikacją wewnętrzną obiektu (wymiary kabiny windy: W:2,2m ; S: 1,24m: Gł: 1,24m; Wymiary 
drzwi windy: W: 2,0m; S: 0,8 m; Udźwig 630 kg). 

- niedopuszczalne są zmiany wyglądu zewn. konstrukcji - wszelkie dodatkowe zmiany wynikające z 
analizy zmęczeniowej dopuszczalne są jedynie po stronie wewnętrznej płaszcza iglicy i nie mogą mieć 
wpływu na wygląd zewnętrzny,  

- montaż  monitoringu ; odczyty muszą być potwierdzone protokołem co 3 miesiące. Po zebraniu 
pomiarów z ww. okresu przeprowadzić w projekcie wykonawczym analizę zmęczeniową na 
podstawie akcelerogramu (sugeruje się zastosowanie analizy czasowej). 

- wymaga się od Wykonawcy w Projekcie Wykonawczym opracowania instrukcji technologicznej 
spawania zgodnie z normą PN-EN 1090-2 dostosowanej do projektu warsztatowego,  

- prace remontowe przeprowadzać należy przy bezwietrznej pogodzie i słabym nasłonecznieniu. 

2.2  Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych i środki 
zapobiegające niebezpieczeństwom 

Zalecenia ogólne 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników. Roboty  należy wykonywać zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu  MINISTRA 
INFRASTR.06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) Przy pracach budowlanych może być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który:  
- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska, 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
- został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP 
Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i 
uciążliwości. Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie jest 
możliwa należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.  
W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne , zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania takich prac, oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii, i innych zagrożeń. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlanych jest  obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z 
nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu budowlanego 
współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji 
budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
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stanowiskach  pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, 
należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 
bezpieczeństwa. Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być 
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa. 
Prace na wysokości 
 Przy pracach prowadzonych na wysokości, należy zapewnić urządzenia chroniące 
pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Przy pracach na wysokości należy wydzielić strefy zagrożenia – szerokość strefy = 1/10 
wysokości ale nie mniej niż 10 m. Przy pracach na wysokości może być zatrudniony 
wyłącznie pracownik, który uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na 
wysokości. Należy zapewnić stabilność rusztowań i ich odpowiednią wytrzymałość na 
przewidywane obciążenia Podczas wykonywania prac na wysokościach należy uwzględnić 
wpływ czynników atmosferycznych na bezpieczeństwo pracowników (w szczególności 
prędkość wiatru).Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 
bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane 
zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na 
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny 
wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Przemieszczanie rusztowań w przypadku gdy przebywają 
na nim ludzie jest zabronione. 
 
Instalacje elektryczne 
Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby nie narażały 
pracowników na porażenie prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków. Należy 
utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i wyposażenia. Należy zachować wymagane 
odległości od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-
budowlanych należy zapewnić odpowiednie oświetlenie  terenu budowy i miejsc 
wykonywania pracy umożliwiające bezpieczną pracę. Chronić przewody przenośnych 
urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Instalacje rozdziału energii 
elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i 
użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także 
chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Rozdzielnice 
budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem 
nieupoważnionych osób. 
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 
urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych; 
2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, o której mowa w 
§ 53 ust. 1, należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
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Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 
powinny znajdować się u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń 
elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

Sprzęt zmechanizowany 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 
na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Używanie 
narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. 
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę, o której mowa w § 5. 

Materiały i substancje szkodliwe i niebezpieczne 

Należy określić sposób i miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Podczas robót należy ściśle 
przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej bezpiecznego sposobu stosowania substancji 
niebezpiecznych i szkodliwych. 

 Instruktaż pracowników 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 
instruktaż pracowników w zakresie: 
- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń 
- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych 

Należy wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny sposób ) i 
zapewnić stały nadzór miejsc niebezpiecznych. W szczególności należy zwrócić uwagę aby 
podczas wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych zapewnić ochronę przed 
zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zgodnie z warunkami przepisów art. 208 
Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocześnie prac budowlano-remont. przez 
pracowników różnych pracodawców należy ustalić zasady współdziałania w zakresie 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić 
koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 
pracowników zatrudnionych na budowie. 

3. Uwagi końcowe 

Zgodnie z warunkami przepisów Rozporządzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ) uwzględniający powyższe wskazania oraz wymogi wynikające z dokumentacji techniczno -
ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót.  
O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy 
uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem. 

 



 
 

INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA 

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION 
(WPS) - FW 

S t r o n a / P a g e   

1/2 
Opracował / Prepared by: 

Tomasz Hasiak (IWE) 

Dotyczy specyfikacji / Approval acc. to: 

“PN-EN ISO15611” 
WPQR: 

- 
WPS No.: 

01/2018 

REV: 
01 

Data / Date: 

2018/09/12 
 

str. 1/2 

 

 

`Treść operacji / Job: 

Spawanie pachwinowe / Fillet welding  
Pozycja spawania / Welding position: 

PB, PD, PF 
Materiały / Parent materials: 

Re ≤ S355 MPa (S355) 

Grupa / Group: 

1.1, 1.2 

Grubość / Thickness: 

6÷24mm 

Średnica / Diameter: 

- 
Temperatura podgrzewania /  Preheat temperature: 

min. 5 [°C] (temp. otoczenia / ambient temp.)  

Temperatura międzyściegowa / Interpass temperature: 

max. 180 [°C] 
Przygotowanie złącza / Joint design 
 

            

Szczegóły spawania / Welding sequences 

 
 
 

                   

Sczepianie / Tacking:  
Długość sczepu /Tack lenght: 

25÷50mm 

Liczba warstw / No of runs: 

1 
Spoin na metr / Tack per meter: 

2÷4 
Pozycja spawania / Welding position: 

PB, PD, PF 

Żłobienie / Gouging:  
 
Nie/No 

Uwagi / Remarks: 
1. Stosować przesuniecie odcinków ściegu następnego 

względem poprzedniego o około 30mm. 
There should be applied the run displacement next sector of 
run ca 30mm relatively to previous one. 

2. Ilość warstw zależy od grubości spoiny. 
Number of layers depends on weld thickness. 

3. Maksymalna szerokość ściegu 10mm. 
Maximum width of distribution of filler metal in welding run is 
10mm 

4. Krawędzie elementów należy oczyścić z olejów, smarów, farb 
itp. Odpowiednim środkiem czyszczącym np. acetonem. 
Edges shall be cleaned from moisture, oil, grease, paint etc 
with suitable cleaner / degreaser i.e. acetone. 

Nr 
warstwy  

Run 
no. 

Metoda 
spawania 
Welding 
 method 

Drut spawalniczy / Welding wire Gaz osłonowy / Shielding gas 

Średnica drutu 
elektrody  

Wire diameter 
Nazwa handlowa   

Trade name 

Klasyfikacja  
Classification 

Producent  i oznaczenie 
handlowe 

Manufacturer and 
commercial designation 

Klasyfikacja  
Classification 

Ciśnienie 
Flow rate 

 
[l/min] 

Dysza 
Nozzle 

Ø 
[mm] 

1÷n 111 Ø3.2 EVB50 
METALWELD 

EN ISO 2560-A: 
E 42 4 B 32 H5 - - - - 

 
Ścieg 

Nr 
Pass 
No. 

 

Średnica 
Diameter 

 
[mm] 

Biegunowość 
Polarity 

 
[AC or DC] 

Natężenie 
Amperage 

 
[A] 

Prędkość 
podawania 

drutu 
Wire feed 

Speed 
[m/min] 

Wolny  
wylot 
Stick out 
[mm] 

Napięcie 
łuku 

Voltage 
[V] 

Prędkość 
spawania 

Travel speed 
[mm/s] 

 

Energia liniowa 
Energy 
[KJ/mm] 

PB, PD 
1÷n 3.2 DC (+) 95÷120 - - 23.0÷25.0 2.0÷3.0 0.58÷1.2 

PF 

1÷n 3.2 DC (+) 90÷110 - - 22.5÷24.0 1.9÷2.7 0.6÷1.11 
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Podkładka / Backing:                                                                                   

N/A  
Mocowanie / Fixture: 

- - - -                                                                                                              
Suszenie materiałów spawalniczych  / Drying:   
   

Suszenie elektrod przed spawaniem zgodnie z 
zaleceniami producenta 
Prior to weld electrodes to dry according to 
manufacturer specification. 
 
 

 

Cięcie-czyszczenie / Joint preparation-cleaning: 
 

- Cięcie mechaniczne i szlifowanie 
  Mechanical cutting and grinding                                                                                                                             
- Szlifować minimum 20 mm od krawędzi rowka  
  Grinding min. 20mm from the edge of a groove                                                                               
 

Gaz od strony grani / Root gas: 
- - - -                                                                             
 
 

Przepływ / Flow: 
- - - -                                                                             

 

Elektroda nietopliwa / Tungsten electrode type: 
- - - -                                                                             

 

Dysza gazowa / Gas nozzle: 
- - - -                                                                             
 

 
Obróbka cieplna po spawaniu / Post weld heat treatment: 
 
- Szybkość nagrzewanie / Heating rate: ----- 
- Temperatura obróbki / Temperature of treatment: ----- 
- Czas wygrzewania / Time of treatment: ----- 
- Szybkość chłodzenia / Cooling rate: ----- 

 

Uwagi dodatkowe / Other notes and informations: 

1. Poszczególne warstwy dokładnie oczyścić / All beads clean carefully. 
2. Łuk zajarzać na płycie wybiegowej lub w rowku spawalniczym / Striking the arc in the run-off plate or in the 

weld groove.  
3. Początek następnego ściegu cofnąć względem końca następnego o 25mm / The start of successive weld bead 

move back 25mm from the end of preceding bead. 

Instrukcja zgodna z normą / WPS according to:  

“PN-EN ISO 15609” 

Opracował / Prepared: 

Tomasz Hasiak (IWE) 
 
 
 

        2018.09.12 
                 Data / Date:                            Podpis / Signature 

Zatwierdził / Confirmed by:  

 
 
 
 
                 Data / Date:                            Podpis / Signature 
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INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA - Wzmocnienie Iglicy 
 

1. Przedmiotem niniejszej instrukcji technologicznej jest wykonanie prac wzmacniających Iglicy 

przedstawionej na szkicu poniżej.  

Normą użytą do zaprojektowania jest: PN-EN 1993-3-1:2008 - Eurokod 3: „Projektowanie 

konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty”. 

Klasa konstrukcji wg PN-EN 1090-2 to EXC3. 

Konstrukcja jest wykonana ze stali S235. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Lista zadań. 

2.1.  Połączenie spawane nakładek wzmacniających o przekroju 12x150 od wewnątrz konstrukcji. 
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2.3. Przedłużenie nakładek wzmacniających 12x150, tak aby przeszła przez ceownik pomostu wg 

szkicu poniżej. 

Kolejność naprawy/wzmocnienia: 

- przeciąć ceownik pomostu w odległości 40mm od płaszcza 
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- zeszlifować część przyspawaną do płaszcza tak aby uzyskać gładką powierzchnię i jednocześnie 

nie uszkodzić powierzchni. 

- przedłużyć nakładkę wzmacniającą. 

- pomiędzy nakładkę wzmacniają, a odcięty ceownik pomostu wstawić przekładkę oz blachy o 

grubości 24mm, następnie przyspawać spoiną pachwinową obwodową o wymiarze a=6mm. 

  
2.4. Naprawa perforacji płaszcza Iglicy. 

Kolejność naprawy/wzmocnienia: 
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- oczyścić powierzchnie 40mm od otworu używając szlifierki 

- wstawić kawałek dopasowanej rury 

- przyspawać spoiną obwodową pachwinową 

 

3. Wymogi do wszystkich napraw/prac: 

3.1. Stosować instrukcje technologiczną spawania. 
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3.2. Oczyścić materiał z farby (do gołej blachy) w odległości min. 40mm od miejsca wykonywani  

spoiny. 

3.3. Podczas szlifowania zagwarantować odpowiednie oświetlenie. 

3.4. Sprawdzić wizualnie przygotowanie. 

3.5. Ze względu na spawanie w pomieszczeniu zamkniętym zagwarantować dostęp powietrza oraz 

asystowanie spawaczowi. 

3.6. Żużel powinien być usuwany z powierzchni każdego ściegu przed ułożeniem następnego oraz z 

powierzchni ukończonej spoiny. Szczególną uwagę należy zwracać na przejście od spoiny do 

materiału podstawowego. 

3.7. Wszystkie wymagania dotyczące szlifowania i końcowej obróbki powierzchni spoin są określone 

w specyfikacji – WPS 

3.8. Prace spawalnicze mogą dokonywać tylko spawacze z aktualnymi uprawnieniami zgodnie z 

normą: PN-EN ISO 9606-1 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale. 

3.9. Przed spawaniem podgrzać obszar występowania nieszczelności do temperatury min. 5°C. 

3.10. Nadlewy/wypukłości spoiny usunąć frezem. Używanie szlifierki tarczowej niedopuszczalne. 

3.11. Należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć śladów zajarzenia łuku poza spoiną, a gdy one 

wystąpią, powierzchnię stali trzeba lekko oszlifować i skontrolować. Kontrolę wizualną 

uzupełnia się badaniem penetracyjnym lub magnetyczno-proszkowym. 

3.12.Należy podjąć środki ostrożności w celu uniknięcia rozprysków stopiwa.  Pozostałości 

rozprysków powinny być usuwane. 

3.13. Widoczne niezgodności, jak pęknięcia, wklęśnięcia i inne niedopuszczalne wady, powinny być 

usuwane przed ułożeniem każdego następnego ściegu. 

3.14. Po wykonaniu wszelkich prac spawalniczych wykonać badania nieniszczące 

4. Badania nieniszczące. 

Badania wykonać zgodnie z ogólnymi zasadami i wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 17635 

„Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali”. 

4.1. Nie wcześniej niż po 12 godzinach od zakończenia prac spawalniczych przeprowadzić badania 

nieniszczące NDT: 

- 100% VT (badania wizualne)  

- 20% MT (badania magnetyczno – proszkowe) 

5. Naprawa spoin 

a) Naprawę spoin wykonuje się zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania. 
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b) Naprawione spoiny powinny być sprawdzone pod względem zgodności z wymaganiami dla 

spoin oryginalnych. 

Instrukcja opracowana przez: 

Tomasz Hasiak 

Inżynier Spawalnik IWE 

Inspektor Spawalnictwa IWI-C 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Koncepcyjny Systemu Monitorowania Konstrukcji Iglicy 

Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie  

 

2. OGÓLNY OPIS SYSTEMU 

System Monitorowania Konstrukcji (SHM) IGLICY ma na celu ciągłe monitorowanie konfiguracji 

konstrukcji oraz temperatury w wybranych punktach pomiarowych. 

 

W skład Systemu  SHM wchodzą dwa podsystemy, a w ramach podsystemów układy i moduły: 

I. Podstawowy System Monitorowania Konstrukcji: 

a. Układ pomiarowy wychyleń kątowych. 

b. Układ pomiarowy przyśpieszeń. 

c. Układ pomiarowy odkształceń. 

d. Układ pomiarowy temperatury konstrukcji. 

e. System stacji meteorologicznych (pomiar kierunku, prędkości wiatru, ciśnienia i  

temperatury powietrza, wilgotności względnej, ewentualnie opadu). 

f. Lokalne Centra Gromadzenia Danych (LCGD). 

g. Centrum Gromadzenia Danych (CGD). 

h. Moduł analiz i ostrzegania. 

 

System SHM składa się z czujników realizujących ciągły pomiar wybranych wielkości fizycznych. 

Informacje uzyskiwane z czujników będą umożliwiały ocenę zachowania się konstrukcji w aspekcie 

zmieniających się obciążeń oraz upływającego czasu. Konstrukcja iglicy narażona jest na 

oddziaływania środowiskowe związane z klimatem i położeniem budowli. W skład tych oddziaływań 

wchodzą: 

• Obciążenie śniegiem i lodem 

• Obciążenie wiatrem 

• Obciążenie zmianami temperatury 

• Obciążenie urządzeniami technicznymi 

 

System SHM będzie wspomagał osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu w ocenie 

aktualnego stanu technicznego konstrukcji iglicy. Opracowane procedury obliczeniowe będą 

porównywać uzyskiwane dane pomiarowe ze zdefiniowanymi wartościami progowymi określonymi 

na podstawie modelu MES konstrukcji dla najniekorzystniejszych obciążeń charakterystycznych i ich 

kombinacji. Po przekroczeniu dowolnego „progu” System będzie informował osoby odpowiedzialne 

za stan techniczny obiektu o zagrożeniu. 

 

Oprogramowanie układowe, elektronika pomiarowa oraz przetwarzająca, systemy gromadzenia 

danych powinny zapewniać stały zapis wszystkich pomierzonych wielkości fizycznych w odstępach 

czasowych od 15 sekund do 24h. Akcelerometry powinny umożliwiać rejestrację przyspieszeń z 
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częstotliwością do 500Hz, buforowanie danych, oraz zapis buforów zależności od algorytmu 

oceniającego wyniki. Wyniki pomiarów powinny być archiwizowane w taki sposób, by możliwe było 

wykonywanie dowolnych zestawień (dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych itp.). Dane 

pomiarowe z tej samej chwili czasowej powinny być opatrzone tym samym stemplem czasowym. Pliki 

wynikowe powinny być spójne pod kątem ilości zapisanych rekordów, łatwe w przetwarzaniu 

 

Dane z czujników przesyłane będą do Serwerów Lokalnych (LCGD), tam będą zapisywane, a 

następnie przesyłane do Centrum Gromadzenia Danych (CGD). W CGD dane pomiarowe będą 

obrabiane i przetwarzane w taki sposób, by w czasie rzeczywistym wizualizować wyniki pomiarów w 

sposób pozwalający na ich interpretację bez konieczności dodatkowej obróbki. Dowolna liczba 

użytkowników powinna posiadać uprawnienia do logowania się poprzez sieć Internet w celu 

przeglądania danych, ich analiz oraz kopiowania danych. Administrator systemu będzie posiadał 

możliwość definiowania i likwidacji użytkowników, jak również ich uprawnień dostępu do Centrum 

Gromadzenia Danych (CGD). 

Poniżej w podrozdziałach przedstawiono krótką charakterystykę techniczną poszczególnych 

układów pomiarowych. 

2.1. Układ pomiarowy wychyleń kątowych 

Karta techniczna 

Układ pomiarowy: Katów płaskich 

Zakres pomiarowy: ±5° 

Rozdzielczość pomiarowa: ±10 sekund kątowych 

Dokładność: ± 0,1% zakresu pomiarowego 

Częstotliwość pomiaru: 10Hz 

Urządzenie pomiarowe: Inklinometr 

Liczba punktów pomiarowych: 2 punkty pomiarowe 

Liczba czujników pomiarowych: 2x2 = 4 

Rozmieszczenie p. pomiarowych:  

Inne: - 

Opis: 

Pomiar wychyleń kątowych będzie realizowany przez ciągły zapis pomierzonych zmian kątów w pojedynczej 

lub w dwóch płaszczyznach z częstotliwością pomiaru do 50Hz. Zadaniem tego pomiaru będzie uzyskiwanie 

informacji o przemieszczeniach czubka iglicy. 

W aplikacji będzie zdefiniowany przycisk zapisu bufora „na życzenie”. 

2.2. Układ pomiarowy przyśpieszeń 

Karta techniczna 

Układ pomiarowy: Przyspieszeń (x, y, z) 

Zakres pomiarowy: 0 ÷ 2g 

Rozdzielczość pomiarowa: 0,01 m/s
2
 

Dokładność: 0,05 m/s
2
 

Częstotliwość pomiaru: Do 500Hz 

Urządzenie pomiarowe: Akcelerometr (piezoelektryczny) 
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Akcelerometr (MEMS) 

Liczba punktów pomiarowych: 3 punkty pomiarowe 

Liczba czujników pomiarowych: 1 (x, y, z) ; 1 (x) 1(y) 

Rozmieszczenie p. pomiarowych:  

Inne: - 

Opis: 

Pomiar przyśpieszeń będzie realizowany przez ciągły zapis pomierzonych przyspieszeń w kierunkach x, y, z do 

bufora o długości 10 minut. Następnie zostanie przeprowadzona analiza czy zmierzone wartości przekroczyły 

zadeklarowane wielkości progowe (ze względu na przyśpieszenie lub inną wartość np.: prędkość wiatru). Po 

przekroczeniu wskazanej wartości progowej pomierzone wartości z bufora będą zapisywane na dysk. 

W aplikacji będzie zdefiniowany przycisk zapisu bufora „na życzenie”. 

 

2.3. Układ pomiarowy temperatury konstrukcji 

Karta techniczna 

Układ pomiarowy: Temperatury konstrukcji 

Zakres pomiarowy: -50°C ÷ 100°C 

Rozdzielczość pomiarowa: ±0,5°C 

Dokładność: ± 0,5% zakresu pomiarowego 

Częstotliwość pomiaru: Od 1Hz do 1/24h 

Urządzenie pomiarowe: Termistor 

Liczba punktów pomiarowych:  3 punkty pomiarowe 

Liczba czujników pomiarowych: 3x4 = 16 

Rozmieszczenie p. pomiarowych: - 

Inne: - 

Opis: 

Pomiar temperatury konstrukcji będzie realizowany w konstrukcji iglicy 

W aplikacji będzie zdefiniowany przycisk zapisu bufora „na życzenie”. 

 

2.4. Układ pomiarowy odkształceń, naprężeń 

Karta techniczna 

Układ pomiarowy: Naprężeń 

Zakres pomiarowy: 
10000µε – do ustalenia na podstawie obliczeń statycznych, 

dynamicznych 

Rozdzielczość pomiarowa: ±1µε 

Dokładność: ± 0,1% zakresu pomiarowego 

Częstotliwość pomiaru: Minimum 50 Hz 

Urządzenie pomiarowe: Czujnik strunowy odkształceń 

Liczba punktów pomiarowych: 3 punkty pomiarowe 

Liczba czujników pomiarowych: 3x4x2 = 24  

Rozmieszczenie p. pomiarowych: - 

Inne: - 
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Opis: 

Czujniki zostaną zainstalowane w konstrukcji iglicy w celu pomiaru przyrostów odkształceń / naprężeń od 

obciążeń, w miejscach w których mogłoby dojść do awarii związanej z ewentualnym zmęczeniem materiału 

konstrukcji. W aplikacji będzie zdefiniowany przycisk zapisu bufora „na życzenie”. 

2.5. Stacja meteorologiczna 

Karta techniczna 

Układ pomiarowy: Stacja meteorologiczna 

Zakres pomiarowy: 

prędkości wiatru: 0 do 60m/s, porywy do 100m/s 

kierunku wiatru: 0 do 360 stopni 

termometru: -60°C do +120°C 

Rozdzielczość pomiarowa: 

prędkości wiatru: 0,1 m/s 

kierunku wiatru: 0,1 stopnia 

termometru: 0,1°C  

Dokładność: 

prędkości wiatru: ±0,5 m/s 

kierunku wiatru: ±0,5 stopnia 

termometru: ±0,5°C 

Częstotliwość pomiaru: 50 Hz 

Urządzenie pomiarowe: Zintegrowana stacja pogodowa 

Liczba punktów pomiarowych: 1 lub 2 

Liczba czujników pomiarowych: 1 lub 2 

Rozmieszczenie p. pomiarowych: - 

Inne: - 

Opis: 

Stacja meteorologiczna będzie na bieżąco mierzyć środowisko konstrukcji, alarmując o anomaliach czy 

sytuacjach, w których występują krytyczne dla konstrukcji obciążenia klimatyczne mogące mieć wpływ na 

konstrukcję oraz urządzenia obce. Pomiar będzie ciągły, algorytm oceniający będzie analizował wyniki, które 

po ocenie zostaną zapisane lub nie. Algorytm będzie zwracał informacje zgodnie z normą oddziaływania 

wiatru wg PN-EN 1991-1-4:2008. Stacja meteorologiczna jest niezbędnym elementem systemu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 










