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Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność powitać  
Państwa na 52. Konferencji Naukowej Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, Białystok,  
18-20 października 2021.

Gospodarzem Konferencji jest Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Biało-
stockiej, a współorganizatorami są Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział 
w Białymstoku oraz Polski Klaster Budowlany. To jakże znaczące wydarzenie wpisuje się  
w program obchodów jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB  
oraz włącza się w tradycję corocznych konferencji Jednostek Jednoimiennych, zapoczątkowaną 
w latach 80-tych przez Profesora Aleksandra Dyżewskiego.

Zakres tematyczny konferencji poświęcony jest szeroko pojętemu procesowi realizacji przed-
sięwzięć budowlanych, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: przygotowanie, programowanie 
i planowanie inwestycji budowlanych, nowoczesne materiały i technologie w budownictwie, 
planowanie i realizacja robót budowlanych, w tym automatyzacja i cyfryzacja, problematyka  
eksploatacji obiektów budowlanych, ekonomika w planowaniu, projektowaniu i realizacji inwe-
stycji budowlanych, wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych koncepcji społeczno-gospodarczych 
w realizacji przedsięwzięć budowlanych, modele i metody naukowe w badaniach  
problematyki inżynierii procesów budowlanych, wspomaganie podejmowania decyzji  
w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym.

Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń  
i efektów praktycznych, dotyczących powyższych zagadnień.

Książka streszczeń zawiera 66 rozszerzonych streszczeń ułożonych w porządku alfabetycznym, 
które zostały starannie wyselekcjonowane w procesie podwójnej recenzji. Rozszerzone wersje 
referatów, zawierające oryginalne osiągnięcia naukowe Autorów, są publikowane w wydaniach 
specjalnych następujących czasopism: Energies (ISSN 1996-1073), Materials (ISSN 1996-1944), 
Sustainability (ISSN 2071-1050) i Applied Sciences (ISSN 2076-3417) oraz w następujących cza-
sopismach: Archives of Civil Engineering (ISSN 1230-2945), Builder (ISSN 1896-0642),  
Civil and Environmental Engineering Reports (ISSN 2080-5187) oraz Przegląd Budowlany  
(ISSN 0033-2038).

Tegorocznej konferencji przyświeca szczególnie problematyka związana ze wzrostem jakości 
przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, innowacje w zakresie materiałów  
i technologii budowlanych oraz poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 

W imieniu gospodarzy konferencji pragniemy wyrazić wdzięczność Członkom Komitetu  
Naukowego, Członkom Komitetu Organizacyjnego i wszystkim Autorom za ich wysiłek  
i przyjęcie zaproszenia do udziału w 52. Konferencji IPB’2021. 

Życzymy Państwu owocnych obrad, okazji do wymiany poglądów i doświadczeń w gronie sza-
cownych naukowców, praktyków i przedstawicieli władz samorządowych. Jednocześnie mamy 
nadzieję, że spędzą Państwo przyjemnie czas w sercu województwa podlaskiego, które nie bez 
powodu nazwano Zielonymi Płucami Polski. Liczne atrakcje turystyczne oraz walory przyrod-
nicze Białegostoku i okolic zachęcają do aktywnego wypoczynku w wolnych chwilach, czego 
również Państwu życzymy!

Redaktorzy Książki Streszczeń 52. Konferencji IPB’2021
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On behalf of the Scientific Committee and the Organizing Committee, we are pleased to welcome you 
to the 52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering, Białystok, October 18-20, 2021.
The host of the conference is the Faculty of Civil Engineering and Environmental Sciences of the 
Białystok University of Technology, and the co-organizers are Polish Association of Civil Engineers 
and Technicians, branch in Białystok and Polish Construction Cluster. This very significant event is 
part of the program of the celebration of the 70th anniversary of the Faculty of Civil Engineering and 
Environmental Sciences of the BUT and joins the tradition of the annual conferences of the same-
named units, started in the 1980s by Professor Aleksander Dyżewski.

The scope of the conference is devoted to the broadly understood process of execution of 
construction projects, taking into account such issues as: preparation, programming and planning 
of construction investments, modern materials and technologies in construction, planning and 
execution of construction works, including automation and digitization, issues of the exploitation of 
buildings, economics in planning, designing and executing construction investments, implementing 
and developing modern socio-economic concepts in the execution of construction projects, models 
and scientific methods in researching the issues of engineering construction processes, supporting 
decision-making in the management of the enterprise and construction project.
The aim of the conference is to present scientific achievements, exchange views, experiences and 
practical effects on the above issues.

The Book of Abstracts contains 66 extended abstracts arranged in alphabetical order, which have been 
carefully selected through a double-review process. Extended versions of the papers, containing the 
authors’ original scientific achievements, are published in special editions of the following journals: 
Energies (ISSN 1996-1073), Materials (ISSN 1996-1944), Sustainability (ISSN 2071-1050) and Applied 
Sciences (ISSN 2076-3417) and in the following journals: Archives of Civil Engineering (ISSN 1230-2945), 
Builder (ISSN 1896-0642), Civil and Environmental Engineering Reports (ISSN 2080-5187) and Przegląd 
Budowlany (ISSN 0033-2038).

This conference focuses in particular on the issues related to the increase in the quality of preparation 
and implementation of construction projects, innovations in the field of building materials and 
technologies, and improvement of safety and health protection in construction.

On behalf of the conference hosts, we would like to express our gratitude to the Members of the 
Scientific Committee, Members of the Organizing Committee and all Authors for their efforts and 
accepting the invitation to participate in the 52nd Conference IPB ‘2021.

We wish you fruitful deliberations, an opportunity to exchange views and experiences among 
distinguished scientists, practitioners and representatives of local authorities. At the same time, we 
hope that you will spend a pleasant time in the heart of Podlaskie Voivodeship, which is called the 
“Green Lungs” of Poland for a reason. Numerous tourist attractions and the natural values of Białystok 
and the surrounding area encourage you to spend your free time actively, which we also wish you to 
do!

The editors of the Book of Abstracts of the 52nd Conference IPB ‘2021
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Inteligentny system kontroli elewacji 
wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Anna ADAMCZAK-BUGNO1, Grzegorz ŚWIT2, Aleksandra KRAMPIKOWSKA3

1 Politechnika Świętokrzyska, Aleja 1000-lecia P.P. 7, 25-314, aadamczak@tu.kielce.pl
2 Politechnika Świętokrzyska, Aleja 1000-lecia P.P. 7, 25-314, gswit@tu.kielce.pl
3 Politechnika Świętokrzyska, Aleja 1000-lecia P.P. 7, 25-314, akramp@tu.kielce.pl

Słowa kluczowe: elewacje wentylowane, metoda emisji akustycznej, płyty cementowo-włókniste

Streszczenie

W artykule przedstawiono propozycję systemu do oceny zmiany parametrów mechanicznych płyt włóknisto-
cementowych opartego na metodzie emisji akustycznej. W pracy zaprezentowano także badania będące 
podstawą do opracowania finalnej metodyki diagnostycznej.

Badania poprzedzające opracowanie systemu do oceny zmiany parametrów mechanicznych płyt włóknisto-
cementowych dotyczyły prób trzypunktowego zginania próbek wyciętych z pełnowymiarowych płyt wraz  
z akwizycją sygnałów AE. Konfiguracja zginania oraz wymiary elementów poddanych badaniom zostały 
dobrane na podstawie wytycznych normowych.

Elementy badawcze zostały poddane działaniu czynników środowiskowych (nasączanie w wodzie przez 1 h 
i 24 h, cykliczne zamrażanie-rozmrażanie w środowisku powietrzno-wodnym przez 10 cykli, 25 cykli, 50 cykli 
oraz 100 cykli) i wyjątkowych (wypalanie w piecu laboratoryjnym przez 3 h w temperaturze 230OC, poddanie 
bezpośredniemu działaniu ognia przez 2,5 min., 5,0 min., 7,5 min., 10,0 min.), a także były badane w stanie 
powietrzno-suchym. Jako podstawową metodę badawczą do oceny zmiany parametrów mechanicznych 
kompozytów cementowo-włóknistych zastosowano metodę emisji akustycznej w podejściu energetycznym.

Po podziale zarejestrowanych sygnałów AE na cztery klasy, z zastosowaniem algorytmu k-means, 
poszczególne klasy sygnałów EA przypisano procesom zachodzącym w strukturze badanego materiału. 
Efektem przeprowadzonych analiz było opracowanie systemu oceny przedstawionego na Rys. 1.
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Rys. 1. Schemat obrazujący metodykę oceny zmiany parametrów 
mechanicznych płyt włóknisto-cementowych pod wpływem 
oddziaływania czynników eksploatacyjnych
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Szczegółowe badania nad wykorzystaniem  
BIM dla zapewnienia bezpieczeństwa  
w budownictwie
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Słowa kluczowe: zastosowanie BIM, poprawa bezpieczeństwa konstrukcji, przeszkody we wdrożeniu BIM

Streszczenie

Modelowanie informacji o budynku (BIM) jest rekomendowane przez praktyków jako skuteczne narzędzie 
koordynacji prac branżystów, wizualizacji obiektu, do kontrolowania ilości robót budowlanych, weryfikacji 
wydajności pracowników na budowie, do określenia częstotliwości remontów, a także do usprawnienia 
procesów budowlanych wpływając na poprawę bezpieczeństwa na budowie i zmniejszenie liczby wypadków. 

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to rewolucyjne podejście do projektowania i zarządzania budynkiem 
i całym przedsięwzięciem. Cechą wyróżniającą jest stała i szybka dostępność do spójnych i wiarygodnych 
informacji o budynku i poszczególnych jego elementów. BIM jest jednym z najważniejszych osiągnięć  
w branży budowlanej, ponieważ zachęca do współpracy i koordynacji między wszystkimi zainteresowanymi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego. Dodatkowo zastosowanie BIM w projektach budowlanych może pomóc 
w ograniczeniu odpadów i problemów związanych z bezpieczeństwem, co wpływa na jakość realizowanych 
projektów. 

Wielu autorów skupia uwagę na samym podejściu BIM i jego wykorzystaniu w budownictwie ze względu 
na jego liczne korzyści. BIM 5D stało się standardem, natomiast kolejne wymiary (6D,7D) już nie są tak 
eksploatowane przez uczestników procesu inwestycyjnego. W dodatku zakres wykorzystania narzędzi BIM 
zdecydowanie różni się w zależności od kraju. Początkowo naukowcy barier we wdrażaniu BIM dopatrywali 
się w braku inicjatywy, wiedzy i szkoleń, zróżnicowanej gotowości rynkowej w różnych organizacjach  
i regionach oraz oporze branży przed zmianą tradycyjnych praktyk wykonywania pracy. Dodatkowo do 
wymienionych barier dodano koszt oprogramowania i brak wykwalifikowanych specjalistów. Niemniej jednak 
korzyści z BIM są nieproporcjonalne do identyfikowanych barier stąd permanentne poszukiwanie kierunku 
jak najlepszego i kompletnego wykorzystania tego podejścia w branży budowlanej. Podejście BIM pozwala 
na sprawne przygotowanie dokumentacji, szybsze podejmowanie decyzji poprzez lepszą komunikację 
między uczestnikami, optymalizację zasobów, bardziej wydajny przepływ pracy, zwiększoną produktywność  
i minimalizację błędów. 
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W ostatnim czasie zauważalne jest duże zainteresowanie wykorzystania BIM w celu poprawy bezpieczeństwa 
w miejscu pracy w całym cyklu życia budynku. Postępy w technologii BIM okazują się dobrym punktem wyjścia 
do tworzenia proaktywnych rozwiązań do planowania i zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Autorzy artykułu podjęli próbę przeanalizowania kluczowych kryteriów wyboru, korzyści oraz barier  
w efektywnym wykorzystaniu BIM w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w budownictwie. Podstawę 
analizy statystycznej stanowiły badania kwestionariuszowych, przeprowadzone na przełomie czerwca/lipca 
2021 wśród kierowników budów, inżynierów oraz specjalistów BIM. Ostatecznie uzyskano 64 wypełnione 
kwestionariusze, z czego do dalszej analizy wykorzystano 62, co stanowi ponad 96%  kompletnych odpowiedzi. 
Badanie podzielono było na 3 sekcje odpowiadające zakresowi oraz wyznaczonym celom, jak:
Sekcja 1: charakterystyka próby badawczej (doświadczenie respondentów/wielkość firmy)
Sekcja 2: zakres wykorzystania BIM w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
Sekcja 3: bariery w stosowaniu BIM dla zapewnienia bezpieczeństwa
Głównym celem badań było wskazanie kluczowych korzyści wykorzystania BIM do poprawy bezpieczeństwa  
w budownictwie, nie ograniczając tylko do modelowania i przedmiarowania robót. Dodatkowo zidentyfikowano 
i zhierarchizowano główne czynniki, stanowiące znaczące bariery przy wdrażaniu BIM w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa. Najistotniejszymi rozwiązaniami oferowanymi przez BIM według respondentów w celu 
poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa budowlanego są:
1. „szkolenia i edukacja w zakresie bezpieczeństwa”
2. „monitorowanie i kontrola bezpieczeństwa na placu budowy”
3. „identyfikacja i minimalizacja zagrożeń”
Do istotnych barier w stosowaniu BIM w budownictwie w celu poprawy bezpieczeństwa zaliczono:
1. „niewystarczająca dostępność specjalizowanych szkoleń”
2. „brak narzędzi i aplikacji BIM związanych stricte z bezpieczeństwem”
3. „brak wiedzy na temat bezpieczeństwa użytkowników BIM”

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują kierunki dalszego rozwoju użytecznej technologii BIM  
oraz sposoby pomyślnej integracji BIM w celu zapewnieniu bezpieczeństwa wdrażając odpowiednie zasady, 
standardy i procedury. Ponadto identyfikacja przeszkód we wdrożeniu BIM powinna być postrzegana 
jako warunek wstępny poprawy zaadoptowania BIM w branży budowlanej na różnych wymiarach. 
Dodatkowo badania potwierdziły znaczną znajomość i wiedzę na temat podejścia BIM w budownictwie 
wśród respondentów co nie jest równoznaczne ze stopniem wykorzystania w praktyce. Ma to związek  
z wizją prowadzenia firmy przez zarząd, chęcią wdrażania nowych rozwiązań celem analizowania procesów 
budowlanych oraz koniecznością opracowania standardów dotyczących korzystania z BIM.
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Złożone mostki cieplne przegród budowlanych 
oraz problemy oceny ich wpływu na ochronę 
cieplną budynków

Kamil ANDRUSZKIEWICZ1, Walery JEZIERSKI1

1 Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351 Białystok, k.andruszkiewicz@doktoranci.pb.edu.pl, w.jezierski@pb.edu.pl

Słowa kluczowe: punktowe mostki termiczne, pole temperaturowe, współczynnik przenikania ciepła, 
elewacja wentylowana

Streszczenie

Celem referatu jest przegląd aktualnych przepisów dotyczących wymagań cieplnych budynków w świetle 
WT2021 [1] z naciskiem na mostki cieplne wraz z ich klasyfikacją oraz charakterystyką. Referat definiuje złożone 
mostki cieplne występujące w rozwiązaniach elewacji wentylowanych. W referacie przeanalizowano aktualne 
metody obliczeń charakterystyk cieplnych przegród ze złożonymi mostkami cieplnymi oraz zaproponowano 
wypracowanie metody statystycznej z zastosowaniem modelowania matematycznego.

Całkowity wpływ mostków cieplnych na konsumpcję energii znajduje się w zakresie 5-39% [2]. Dokładna 
wartość wpływu mostków termicznych zależy od wielu czynników. Dotychczas nie powstały żadne badania 
określające istotność poszczególnych czynników przy złożonych mostkach cieplnych, a tematyka złożonych 
mostków cieplnych stanowi lukę badawczą.

Według PN-EN ISO 10211-1:1998 [3], punktowe mostki cieplne zdefiniowane są jako jednolity opór cieplny 
znacznie zmieniony przez całkowite lub częściowe przebicie obudowy przez materiał o innej przewodności 
cieplnej. Złożone mostki termiczne składają się ze znacznie większej ilości czynników niż zwykłe mostki 
punktowe, dlatego są nazywane złożonymi. Rozwiązania elewacji wentylowanych przy obliczeniach cieplnych 
traktuje się najczęściej jak ściany jednowarstwowe, co jest błędnym uproszczeniem. 

Obecnie mostki cieplne oblicza się zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 [5] – metodą uproszczoną lub stosując 
wytyczne z normy PN-EN ISO 10211 [3] – metodą szczegółową. Metoda uproszczona w zastosowaniu do 
elewacji wentylowanych jest obarczona dużym błędem. Wytyczne z normy PN-EN ISO 10211 [3] nie nadają 
się do bezpośredniego wykorzystania przez projektantów, ponieważ są dedykowane dla programów 
komputerowych do obliczeń pól temperatury z wykorzystaniem np. metody elementów skończonych.

Najbardziej adekwatne do tej pory podejście zostało stworzone przez (Sadauskiene et al. 2015) [4]. Badacze 
wykonali numeryczną symulację przy użyciu programu obliczającego pola temperaturowe. Równanie 
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Rys. 1. Schemat blokowy proponowanego algorytmu analizy złożonych mostków cieplnych

różniczkowe cząstkowe zostało zastąpione przybliżeniem na dyskretnym modelu. Autorzy badania wykorzystali 
metodę regresji liniowej celem wyznaczenia współczynnika przenikania ciepła. Mostki termiczne utworzone 
przez łączniki ścian z systemem fasad wentylowanych uzależniono od współczynnika przewodzenia ciepła  
= f (λL) i grubości = f (dL) materiału warstwy nośnej oraz współczynnika przewodzenia ciepła χ = f (λT)  
i grubość = f (dT) materiału termoizolacyjnego. W ten sposób powstała funkcja f = (λL, dL, λT, dT). Opracowana 
zależność funkcyjna pozwoliła na obliczenie konkretnego mostka cieplnego przy pomocy uproszczonego 
równania z wykorzystaniem zależności empirycznej. 

Zdaniem Autorów referatu, powyższa metoda jest wciąż niedokładna, gdyż bierze pod uwagę jedynie cztery 
czynniki. Do analizy złożonych mostków cieplnych proponuje się zastosowanie podejścia statystycznego, 
które obejmuje symulację oraz przeprowadzenie eksperymentu obliczeniowego według określonego planu 
(Rys. 1).

Literatura:
[1]   Rozporządzenie nowelizujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690), które weszło w życie 1 stycznia 2014 r.

[2]     T.G. Theodosiou, A.M. Papadopoulos, The impact of thermal bridges on the energy demand of buildings
with double brick wall constructions, Energy and Buildings, Volume 40, Issue 11, 2008, Pages 2083-2089, 
ISSN 0378-7788

[3]   PN-EN ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Część 1: Metody ogólne

[4]    Šadauskienė, et al. (2015). A Simplified Methodology for Evaluating the Impact of Point Thermal Bridges
on the High-Energy Performance of a Passive House. Sustainability. 7. 16687-16702. 10.3390/
su71215840.

[5]   PN-EN ISO 6946:2008. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.

Wykrycie wszystkich możliwych czynników Xi wpływających na parametry 
fizyko-mechaniczne.

Określenie zakresu zmienności wykrytych możliwych czynników Xi, min. Xi, max.

Ocena istotności wpływu wszystkich wykrytych czynników Xi na temperaturę
wewnętrznej powierzchni bdanej ściany w miejscu mostka temicznego Y.

Opracowanie zależności temepratury na powierzchni badanej ściany
od istotnie wpływających czynników Xi.

Analiza opracowanej zależności z optymalizacją parametrów rozwiązania
konstrukcyjnego badanej ściany.
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Symulacyjny model realizacji przedsięwzięć 
budowlanych w warunkach losowych  
z możliwością jednoczesnego prowadzenia  
robót budowlanych na działkach roboczych
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zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Streszczenie

Podstawowym celem opracowania harmonogramu na etapie planowania budowy jest ustalenie 
przewidywanego terminu zakończenia przedsięwzięcia, czasu trwania poszczególnych procesów, a także 
kosztu realizacji inwestycji. W fazie realizacji bardzo często dochodzi do mniejszych lub większych rozbieżności 
pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi terminami wykonania procesów. Powodem pojawienia się odstępstw 
od planu mogą być problemy kadrowe, zmienne warunki atmosferyczne czy brak odpowiednich rezerw 
finansowych. 

Istnieje wiele metod, które można wykorzystać do skrócenia czasu trwania projektu przy zachowaniu jego 
zakresu. Jedną z nich jest szybka ścieżka realizacji tzw. fast-tracking, umożliwiająca skrócenie ścieżki krytycznej 
dzięki zastosowaniu równoległej realizacji procesów, które planowano metodą kolejnego wykonania. 

W artykule przedstawiono model symulacyjny mający na celu ocenę wpływu okresu jednoczesnego 
wykonywania robót na wydłużenie czasu pracy brygad roboczych oraz skrócenie czasu realizacji 
przedsięwzięcia. W proponowanej metodzie parametry rozkładów czasu trwania procesów są szacowane 
tak jak w metodzie PERT. Dodatkowo ekspert musi określić procentowo spadek wydajności spowodowany 
jednoczesnym wykonywaniem procesów na działce roboczej w stosunku do wydajności bazowej.

Badania symulacyjne mają na celu dostarczeniu wskazówek managerom budowlanym przy podejmowaniu 
decyzji o terminach rozpoczynania kolejnych ciągów technologicznych realizowanych przez specjalizowane 
brygady robocze.

Opracowany model symulacyjny umożliwia analizę niejednorodnych przedsięwzięć budowlanych 
realizowanych metodą potokową w warunkach losowych. W przykładzie założono, że przedsięwzięcie 
budowlane składa się z pięciu procesów prowadzonych na kolejnych działkach roboczych. Badania 
symulacyjne zostały przeprowadzone dla różnego dopuszczalnego stopnia nakładania się procesów 
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budowlanych realizowanych na tej samej działce roboczej. W wyniku przeprowadzonych analiz obliczono 
średnie czasy realizacji przedsięwzięcia oraz średnie czasy zatrudnienia brygad roboczych wykonujących 
kolejne procesy technologiczne. Wpływ wyboru wielkości rezerwy na jakość uzyskanego rozwiązania może 
być oceniany za pomocą wartości funkcji kryterialnej, którą można utożsamiać z karą za wydłużenie średniego 
czasu realizacji przedsięwzięcia powyżej ustalonego terminu oraz wydłużanie czasu pracy brygad roboczych.
W przykładzie przeanalizowano trzy warianty: 
1. Długość realizacji projektu jest kluczowa dla wykonawcy i jest on gotowy ponieść dodatkowe koszty 
spowodowane wydłużeniem pracy brygad roboczych.
2. Termin dyrektywny projektu jest odległy i wykonawca  dąży do obniżenia kosztów pracy brygad.
3. Rozwiązanie pośrednie.
Wyniki zostały przedstawione na Rys. 1.

Rys. 1. Wpływ wartości rezerwy na wartość funkcji kryterialnej (kosztu) dla trzech wariantów preferencyjnych wykonawcy

W analizowanym przykładzie dzięki wprowadzeniu nakładania się procesów udało się zredukować średni 
czas trwania projektu o około 13,9%. Efekt ten uzyskano poprzez zwiększenie łącznego średniego czasu 
zatrudnienia brygad roboczych o około 8,3%. Analiza wyników dla różnych preferencji wykonawcy może 
być pomocna przy wyborze wariantu prowadzenia robót polegającym na ustalaniu wielkości rezerwy czasu 
pomiędzy procesami. Przy dążeniu do maksymalnego skrócenia czasu projektu należy liczyć się ze znacznym 
wzrostem wartości funkcji kryterialnej.
Proponowany model symulacyjny może być w prosty sposób dostosowany do analizy przedsięwzięć 
budowlanych typu kompleks operacji. Kierunkiem dalszych badań jest rozbudowa modelu symulacyjnego  
o dodatkowe opcje umożliwiające szybką ścieżkę realizacji przedsięwzięcia np. możliwość pracy  
w nadgodzinach. 
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Stal w gospodarce o obiegu zamkniętym: 
analiza cyklu życia konstrukcji stalowych 
projektowanych do ponownego zastosowania
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Streszczenie

Przemysł budowlany jest odpowiedzialny za znaczną część antropogenicznego oddziaływania na środowisko. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE) to podejście do gospodarki przemysłowej, które promuje oszczędność 
zasobów w celu zmniejszenia ilości odpadów i obciążeń środowiskowych. Strategia ta może być z powodzeniem 
stosowana w odniesieniu do stalowych obiektów budowlanych. Rozbiórka obiektów budowlanych składa 
się z dwóch faz: planowania i kontrolowanego procesu rozbiórki, w wyniku którego uzyskuje się elementy 
stalowe nadające się do dalszego wykorzystania. Rozbiórka oraz ponowne wykorzystanie mogą być uważane 
za normalny proces odnowienia zasobów budowlanych po okresie eksploatacji.

Celem niniejszego artykułu jest analiza zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych (GHG) 
w cyklu życia stali pochodzącej z rozbiórki konstrukcji stalowej i wykorzystanie jej zgodnie ze strategią 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Przedmiotem analizy jest konstrukcja nośna hali sportowej wykonana ze stalowych kształtowników  
o przekrojach zamkniętych. Na etapie projektowania konstrukcji  założono możliwość ponownego 
wykorzystania elementów stalowych w innej destynacji po zakończeniu eksploatacji obiektu.

Do ponownego użycia mogą być wykorzystane zarówno wiązary kratowe wykonane z kształtowników  
o przekroju zamkniętym, płatwie kratowe i pełnościenne oraz słupy o łącznej masie 135 ton. Analizę wykonano, 
przy założeniu, że ok. 10% kształtowników nie będzie nadawało się do ponownego użycia.

Do oceny wielkości zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych (GHG) w procesach rozbiórki  
i wykorzystania konstrukcji stalowej zastosowano metodę oceny cyklu życia (LCA). Oceniono trzy scenariusze: 
(1) recykling całości konstrukcji, (2) ponowne użycie części elementów konstrukcyjnych + recykling pozostałego 
złomu stalowego, (3) ponowne użycie całej konstrukcji (odzysk). Scenariusze poddane analizie przedstawiono 
na Rys. 1. Analizę wykonano przy użyciu oprogramowania GaBi.
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Wyniki uzyskane za pomocą programu GaBi dostarczają informacji na temat wpływu poszczególnych 
etapów cyklu życia przedstawionych scenariuszy rozbiórki, recyklingu i odzysku konstrukcji stalowej. Analiza 
uwzględniała etap zakończenia eksploatacji (C1-C4) i powstania nowego budynku z odzyskanego materiału  
(D i A1-A5) zgodnie z etapami cyklu życia budynku wg normy EN 15978.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że występują znaczne różnice w oddziaływaniu  
na środowisko w trzech przyjętych scenariuszach. Zarówno w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, 
wyrażonych współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP), jak i w odniesieniu do zużycia energii pierwotnej 
Scenariusz 1 przyczynia się do największego obciążenia dla środowiska. Scenariusz 2 powoduje redukcję 
obciążenia o około 30%, a Scenariusz 3 o około 70% obciążenia występującego w Scenariuszu 1. 

Podsumowanie przeprowadzonej analizy przedstawiono na Rys. 2.

Rys. 1. Scenariusze analizy cyklu życia 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy

Rys. 2. Wyniki analizy cyklu życia (od rozbiórki do ponownego użycia) konstrukcji stalowej hali sportowej
Źródło: opracowanie własne
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Streszczenie

W artykule zaprezentowane został wyniki analizy obliczeniowo-doświadczalnej słupów oświetleniowych  
o strukturze kompozytowej. Słupy wykonane są jako rury z włókna szklanego nasączanych żywicą epoksydową, 
tzw. typ GFRP. W dolnej części znajduje się otwór rewizyjny, pokazany na rys. 2. Istotnym parametrem przy 
obliczeniach nośności tych elementów jest dobór odpowiedniego kryterium wytężenia. W literaturze istnieje 
wiele kryteriów wytrzymałościowych dla materiałów kompozytowych W celu weryfikacji ich poprawności, 
przeprowadzono badania doświadczalne a następnie analizę numeryczną z wykorzystaniem Metody 
Elementów Skończonych MES.

W ramach badań doświadczalnych wykonano badania wytrzymałościowe 22 słupów oświetleniowych  
o zmiennych długościach. Analiza charakteru zniszczenia wykazała, że mechanizm wyczerpania nośności jest 
podobny we wszystkich przypadkach badanych słupów, bez względu na ich geometrię. Zniszczenie słupów 
następowało wskutek miejscowej utraty stateczności ścianki słupa w sąsiedztwie dłuższego boku otworu 
rewizyjnego. Zmierzone dane zostały zweryfikowane obliczeniowo zgodnie z normą PN-EN 40-3-3, w której 
zawarta jest procedura obliczania nośności słupa. Stwierdzono istotny fakt, że do zniszczenia słupa dochodziło 
przy mniejszym obciążeniu niż wynikałoby to z obliczeń normowych. Z przebadanych słupów pobrano próbki 
materiałowe i określono moduł Younga E1 i E2, wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość na ścinanie. 
Właściwości te zostały następnie wykorzystane w analizie obliczeniowej MES. Analizę numeryczną wykonano 
przy wykorzystaniu Systemu Analizy Konstrukcji ANSYS Mechanical. Wykonano modele numeryczne słupów, 
odwzorowano warunki brzegowe i obciążenie występujące podczas testów. Porównano ugięcie wierzchołka 
słupa zmierzone podczas badań z ugięciem otrzymanym z analizy MES. Wyniki walidacji modelu numerycznego 
słupa przedstawiono na rys. 1. Średnia różnica między otrzymanymi ugięciami z badań doświadczalnych  
i numerycznych wynosi 15%, co należy uznać za odpowiadające sobie, potwierdzające słuszność przyjętych 
założeń.
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Rys. 1. Porównanie ugięć wierzchołków słupów otrzymanych z badań i symulacji

Rys. 2. Otwór rewizyjny badanego słupa oświetleniowego Rys 3. Wartość kryterium Hashina (zniszczenie poprzez ściskanie 
włókien) dla słupa 4b pod obciążeniem krytycznym

Ze względu na różnice w wartościach nośności na zginanie uzyskanymi na podstawie badań doświadczalnych 
a wynikami uzyskanymi wg normy PN-EN 40-3-3, analizę numeryczną wykonano w zakresie nieliniowym  
jak i pokrytycznym. Na podstawie badań makroskopowych strefy zniszczenia słupów ustalono, że głównym 
rodzajem naprężeń w miejscu zniszczenia były naprężenia ściskające o kierunku równoległym do osi słupa, 
powodujące wyboczenie miejscowe ścianki słupa w sąsiedztwie dłuższego boku otworu. W związku z tym, 
kryterium zniszczenia powinno uwzględniać zniszczenie kompozytu poprzez ściskanie i interakcję ściskania 
ze ścinaniem.

Odpowiednie kryterium zniszczenia powinno wskazywać nie tylko siłę niszczącą ale także lokalizację miejsca 
zniszczenia. Autorzy ustalili, że kryterium, które najlepiej przewiduje zniszczenie jest kryterium Hashina, 
opisujące zniszczenie matrycy kompozytu pod wpływem naprężeń ściskających. Na rys. 3 pokazana jest 
wartość kryterium Hashina przy obciążeniu krytycznym w pobliżu otworu rewizyjnego słupów. Zakłada się,  
że element ulega zniszczeniu przy wartości kryterium wynoszącej 1. 

Celem artykułu, było sprawdzenie, czy istnieje kryterium zniszczenia, które z wystarczającą dokładnością 
może wskazać moment zniszczenia w modelu obliczeniowym. Wykorzystując oprogramowanie MES można 
było uzyskać stan naprężeń w każdym miejscu elementu i weryfikować kryteria zniszczenia istniejące  
w literaturze. Okazało się, że kryterium Hashina jest w stanie przewidzieć z wystarczającą dokładnością 
moment zniszczenia słupa.
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Streszczenie

Słupy kompozytowe stanowią nową generację konstrukcji słupowych, która zyskuje coraz większe znaczenie 
w przemyśle energetycznym, drogownictwie i kolejnictwie. Elementy kompozytowe charakteryzują się większą 
trwałością i odpornością na czynniki środowiskowe. Trzon słupa stanowi materiał kompozytowy będący 
laminatem GFRP powstałym z żywic poliestrowych zbrojonych tkaniną z włókien szklanych.

W niniejszej pracy ocenie wytrzymałościowej poddano sześć serii wymiarowych słupów GFRP wykonanych 
z żywic poliestrowych o prostopadłym i równoległym układzie włókien, różniących się wymiarami 
geometrycznymi, usytuowaniem włókien matrycy kompozytu oraz liczbą zastosowanych warstw obwodowych. 
Wszystkie analizowane słupy posiadały otwory rewizyjne po stronie ściskanej. W celu oszacowania wpływu 
wyżej wymienionych czynników użyto mikromechaniki kompozytów. Takie podejście pozwala projektantowi 
obliczyć właściwości mechaniczne laminatu, m.in. jego sztywność i wytrzymałość na podstawie właściwości 
oraz ułożenia włókien i matrycy. Po określeniu cech mechanicznych laminatu, metoda ta pozwala na 
oszacowanie zachowania się słupów pod obciążeniem.

Analiza parametryczna

Wpływ ilości warstw obwodowych matrycy na odkształcenie słupa
W zależności od wysokości, trzony słupów wykonane były z czterech do ośmiu warstw tkaniny szklanej  
o jednakowej grubości. Liczba warstw obwodowych z włóknami szklanymi usytuowanymi prostopadle 
do długości słupa w stosunku do ogólnej liczby warstw zmieniała się od zera do 2/4 w przypadku słupów  
o wysokości 3 i 4 m, do 3/6 przy wysokości 5 i 6 m oraz do 4/8 przy wysokości słupów 7 i 8 m. Włókna podłużne 
miały orientację +/- 5o w stosunku do osi podłużnej słupa. 

Wpływ kąta usytuowania włókien podłużnych 
W celu zbadania wpływu kąta usytuowania włókien podłużnych w stosunku do osi słupa zbadano również 
sześć serii słupów różniących się długością oraz wymiarami przekroju poprzecznego. Wszystkie słupy miały 
jednakowe trzony składającej się z 8 warstw tkaniny szklanej o jednakowej grubości, przy czym włókna  
w warstwie wewnętrznej i zewnętrznej były umieszczone w kierunku obwodowym. Orientacja włókien 
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szklanych w pozostałych sześciu warstw trzonu zmieniała się w poszczególnych badaniach w zakresie od +/-
5o do +/-45o w odstępach co 10o.

Wpływ średnicy podstawy słupa
W badaniu tym słupy miały długość 3 m w pierwszej serii, 4 m w drugiej serii i 5, 6, 7 i 8 metrów w kolejnych 
seriach. Średnica wierzchołka słupa była stała w każdej serii badanych słupów i wahała się od 200 do 250 
mm. Średnica dolna trzonu słupów wahała się od 350 mm do 450 mm w seriach 1, 2 i 3 (3 m, 4 m, 5 m 
wysokości); od 400 mm do 500 mm w seriach 4 i 5 (6 m, 7 m wysokości) i od 450 mm do 550 mm w serii 
6 (8 m wysokości). Włókna w warstwach środkowych były zorientowane pod kątem 5 stopni od osi słupów.  
W badaniach określano ugięcie boczne słupów pod stałym obciążeniem zewnętrznym  wynoszącym 350 N.

Wnioski
W trakcie badań stwierdzono, że liczba warstw obwodowych i orientacja włókien szklanych mają istotny wpływ 
na ugięcie słupa. Wyniki badań wykazały, że gdy kąt nachylenia włókien wzdłużnych w stosunku do osi słupa 
wynosił 5 stopni, ugięcie boczne wierzchołka słupa miało najniższą wartość. Przy kącie nachylenia włókien od 
5 do 15 stopni, ugięcie końca słupów znacznie wzrastało. Wyniki badań wpływu ilości warstw obwodowych 
wskazały, że najmniejsze ugięcie boczne słupa występuje w przypadku gdy 25% warstw tkaniny szklanej 
jest rozmieszczona obwodowo a pozostałe ¾ warstw wzmacniających jest umieszczona wzdłuż osi słupa  
(Rys. 1). Badania wpływu średnicy podstawy słupów na ich ugięcie wykazały, że w przypadku słupów o małych 
średnicach podstawy ich ugięcie jest znaczne i przekracza wartości normowe. Dla przykładu, ugięcie boczne 
słupów o wysokości 3 m i średnicy dolnej 350 mm osiągnęło aż 24% długości swobodnej słupa.

Rys. 1.  Analiza parametryczna – wpływ warstw obwodowych na ugięcie słupa
Źródło: opracowanie własne
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Streszczenie

Celem artykułu było opracowanie sekwencyjnego modelu wspomagającego zarządcę w długoterminowym 
planowaniu utrzymania wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Model wskazuje wybór optymalnej 
sekwencji działań naprawczych w zadanym horyzoncie planowania. Danych wejściowych do modelu dostarcza 
ocena stanu obiektu, do obliczenia której posłużono się z góry ustalonym zestawem kryteriów, które odnoszą 
się bezpośrednio do aspektu technicznego, ekonomicznego, społecznego, środowiskowego oraz wizualnego. 
Następnie ekspert proponuje zbiór napraw i ulepszeń. Należy określić ich koszt i korzyści, jakie przyniosą; 
korzyści to przyrosty oceny stanu budynku według poszczególnych kryteriów. Proponowane naprawy należy 
podzielić na niezależne remonty zgodnie z ich związkiem z określonym komponentem funkcjonalnym lub 
przestrzenią budynku, np. klatki schodowej, dachu, piwnic lub elewacji budynku. Remonty to sekwencje działań 
mogących się uzupełniać i możliwych do wykonania w określonej kolejności uwzględniającej występujące 
pomiędzy nimi zależności technologiczne. 

Zasadnicza i główna część modelu skupia się na realizacji działań optymalizacyjnych, w wyniku których 
dokonywany jest wybór napraw i ich przypisanie do kolejnych okresów planu. W tym celu opracowano 
dwa moduły optymalizacyjne bazujące na odmiennych założeniach początkowych. Ich zadanie polega, 
odpowiednio,  na wyborze takich sekwencji działań naprawczych/ulepszających, by uzyskać maksymalny 
przyrost oceny stanu budynku w ramach dysponowanego budżetu remontowego, lub osiągnąć zakładany 
poziom oceny budynku najniższym kosztem. Model pozwala więc uwzględnić w rachunku optymalizacyjnym 
wiele istotnych czynników, między innymi zakładany stopień spełnienia wymagań stawianych budynkowi, 
planowany front czasowy remontu, optymalną alokację napraw w tym okresie, zależności kolejnościowe 
między działaniami, oraz ograniczenia finansowe. Do rozwiązania zadania optymalizacyjnego zastosowano 
binarne programowanie liniowe przy użyciu programu MATLAB Binary Solver.

Działanie modelu zilustrowano na przykładzie liczbowym dotyczącym planu modernizacji bloku mieszkalnego, 
zaplanowanej do realizacji w ciągu u = 1, 2, ... 5 lat, mającej na celu poprawę oceny budynku według  
j = 1, 2, ... 10 kryteriów. Tabela 1 oraz Rysunek 1 ilustrują typ wyników uzyskanych za pomocą pierwszego 
modułu optymalizacyjnego: maksymalne przyrosty ocen kryterialnych Pj,u (w punktach) w kolejnych okresach 
u, możliwe do uzyskania przy rocznym budżecie Bu pochodzącym z naliczonego funduszu remontowego  
oraz środków pozostałych z poprzedniego okresu. W ostatniej kolumnie przedstawiono wyniki 
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końcowe: optymalny dobór prac powoduje wzrost oceny budynku o Pb punktów przy łącznym koszcie C,  
nie przekraczającym budżetu B, przy stosunku korzyści do kosztów w.

Proponowany model wspomagający zarządcę w długoterminowej i wielokryterialnej optymalizacji działań 
remontowych odnosi się w sposób kompleksowy do zagadnienia planowania remontów: od oceny 
budynku po wskazanie napraw i ulepszeń z uwzględnieniem ograniczeń finansowych i logiki postępu prac.  
Jest praktyczny: pozwala experymentować z parametrami takimi jak oczekiwany przyrost oceny budynku, 
długość horyzontu planowania i wielkość budżetu, który musi być uzgodniony z użytkownikami budynku. 
Jest to jednak rozwiązanie deterministyczne: wymaga określenia kompletu danych wejściowych  
przed rozpoczęciem optymalizacji. Jest więc nieodporny na ryzyko.

 
,juP  u = 1  u = 2  u = 3 u = 4  u = 5 jP  

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
2 0.000 0.000 0.209 0.209 0.000 0.418 
… … … … … … … 
10 0 .034 0 .034 0 .169 0 .135 0 .068 0.440 

uP  1.428 0.714 0.637 0.672 0.332 
bP =3.78 

,buO  3.830 4.544 5.181 5.853 6.185 

uC  187 300 181 000 171 100 207 200 165 500 C = 912100 

uB  187 488 187 676 194 164 210 552 190 840 B = 937440 

uw  7.62 3 ,94 3.72 3 .24 2.01 w = 4.11 

Tabela 1. Przyrost wartości ocen kryteriów na poszczególnych etapach remontu

Rys. 1. Harmonogram modernizacji budynku w pięciu etapach
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Metoda optymalizacji zbioru programów 
ograniczania zagrożeń podjęcia kontraktu  
na wykonanie robót budowlanych
Katarzyna BUDEK-WIŚNIEWSKA1, Roman MARCINKOWSKI2
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Słowa kluczowe: ryzyko, proces budowlany, kontrakty budowlane, optymalizacja, ograniczanie zagrożeń

Streszczenie

Przedmiotem publikacji jest problem ograniczania ryzyka w działalności. W realizacji przedsięwzięć 
budowlanych ryzyko jest charakterystyką immanentną. Pochodzi ono z nie do końca odkrytych warunków 
realizacji robót, zmian otoczenia (fizycznego i organizacyjnego), nierzetelności kontrahentów, zdarzeń 
losowych, pomyłek ludzi, itd. Ogólnie mówimy, że ryzyko jest pochodną zagrożeń, te zaś mają swoje źródła. 
Ograniczyć ryzyko w jakiejś działalności można poprzez eliminację zagrożeń. Niektórzy utożsamiają pojęcie 
ryzyka z pojęciem zagrożenia. Tak jednak nie jest. Ryzyko powinno mieć odniesienie do decyzji lub celu 
działalności. Powinno mieć też zidentyfikowanego „właściciela”. 

W bogatej teorii zarządzania ryzykiem prezentowane są różne podejścia do identyfikacji, oceny, 
wartościowania ryzyka i postępowania z nim. W klasycznym podejściu wskazuje się na metodyki i techniki 
zarządzania ryzykiem, których konsekwencją jest, ukierunkowany wagą zagrożeń, bezustanny proces 
monitorowania, zapobiegania i kontrolowania [1]. Proponowane są też proaktywne podejścia do zarządzania 
ryzykiem przedsięwzięć budowlanych. Śladowski w [2] proponuje proaktywne badanie modelu systemu 
organizacyjnego przedsięwzięcia, prowadzące do opracowania najkorzystniejszego wariantu planistycznego 
– z największą odpornością na ryzyko. Podejścia te jednak są zindywidualizowane – wymagają indywidualnego 
rozpatrywania sytuacji decyzyjnej i jako takie nie mogą być zaaplikowane do komputerowych systemów 
wspomagania decyzji.

W publikacji przedstawiono problem optymalizacji programów ograniczania zagrożeń w podjęciu kontraktu 
przez wykonawcę budowlanego. Zagrożenia, to zidentyfikowane możliwe zdarzenia w przygotowaniu, 
realizacji i rozliczaniu kontraktu, programy zaś dotyczą konkretnych działań, które można podjąć w celu 
wyeliminowania określonych zagrożeń. Każdy z programów ustala zbiór zagrożeń, które zostaną ograniczone 
w wyniku jego przeprowadzenia. Każdy program ma określony koszt jego realizacji. Istotą optymalizacji 
jest ustalenie, przez pryzmat kosztów, kombinacji programów ograniczenia zagrożeń odpowiednich  
do stanów ryzyka akceptowanych przez decydenta. W publikacji przedstawiono model, metodę (z przykładem) 
optymalizacji programów ograniczania ryzyka kontraktu. Zagadnienie rozwiązywane jest przy wykorzystaniu 
teorii grafów i algorytmu wyznaczania minimalnych pokryć z zastosowaniem minimalnej formuły alternatywnej 
(mfa) funkcji boolowskiej. 
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Metoda stanowi element aktywnego podejścia do ograniczania ryzyka kontraktu. Jest ukierunkowana  
na tworzenie systemu doradczego, którego ideową strukturę określa rys. 1.

Oczywiście, analiza ryzyka musi być dedykowana konkretnej działalność. Założeniem autorów jest opracowanie 
programu komputerowego, który byłby użyteczny w różnych przedsięwzięciach budownictwa drogowego 
(o różnym zakresie robót i różnych warunkach realizacji zamówienia). W przygotowaniu tego narzędzia 
zostaną wykorzystane wiedza i dane uzyskane od ekspertów, z analizy zrealizowanych kontraktów, własnego 
doświadczenia zawodowego autorów oraz dyskusji ze specjalistami pracującymi w branży drogowej.

Literatura:
[1]   Górski M., Skorupka D, Wybrane metody identyfikacji czynników ryzyka na tle cyklu życia projektu 

i budowlanego procesu inwestycyjnego, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 4 (162), 2011.
[2]   Śladowski G., Meta-sieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów

 budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2021.

Rys. 1. Schemat ideowy struktury systemu doradczego do oceny ryzyka realizacji kontraktu budowlanego
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Streszczenie

Odkształcalne kleje cementowe są zazwyczaj stosowane do przyklejania płyt ceramicznych na tzw. podłożach 
krytycznych (innych niż betonowe), w tym przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Deklarowane  
ich wytrzymałości wyznaczone na podłożach betonowych można znaleźć w normach i deklaracjach 
producentów. Zastosowanie klejów cementowych na innych powierzchniach niż betonowe, w tym też 
wzmocnione siatką GFRP lub w innych zastosowaniach, np. w lekkim systemie ogrzewanej podłogi (LSOP), 
może spełnić bezpieczeństwo użytkowania. Aby się o tym przekonać należy wyznaczyć podstawowe parametry 
wytrzymałości odkształcalnych klejów i ich kompozytów, które nie były określone w dotychczasowych 
badaniach. W tym celu wykonano wiele testów badawczych, takich jak wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, 
jak też pomiar przemieszczeń w komorze termicznej, wykorzystując m.in. technikę cyfrowej korelacji obrazu 
(CKO) i ekstensometryczną.

Na podstawie badań doświadczalnych wytrzymałości przy ściskaniu wyznaczono funkcje zależności 
naprężenie-odkształcenie dwóch zapraw klejowych C2S1 i C2S2. i na tej podstawie ich moduły Younga.  
To poparto matematycznymi obliczeniami weryfikacyjnymi i pokazano na rys. 1.

Rys. 1. Wykresy funkcji S1 i S2 Evola (obliczone) w porównaniu do S1, S2 (z badań)
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Znając odkształcenia i naprężenia klejów cementowych C2S1 i C2S2, wyznaczono ze wzoru E =         ich moduły 
sprężystości podłużnej E: ES1 = 6000 MPa, ES2 = 2300 MPa.

W tabeli 1 podano maksymalne wartości średnie naprężeń rozciągających, modułu sprężystości podłużnej 
Eśr  i liczby Poissona νśr kompozytu cementowej zaprawy klejowej z siatkami ułożonymi wzdłuż wątku lub 
osnowy (Lp. 3-4) oraz wyniki naprężeń maksymalnych przy ściskaniu, współczynniki Poissona i wstępne dane 
modułów Younga dla każdego rodzaju kleju (Lp. 1-2).

W tabeli 2 zestawiono wyniki pomiarów współczynnika rozszerzalności cieplnej  na próbkach 
prostopadłościennych i cylindrycznych klejów C2S1, C2S2 oraz kompozytach kleju C2S1 z siatką 320 g/m2.

Zdefiniowano parametry wytrzymałościowe klejów cementowych i ich kompozytów, takie jak moduł  
Younga E, współczynnik Poissona ν oraz współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej      .  Wiele zastosowanych 
technik pomiarowych pozwoliło uwiarygodnić otrzymane rezultaty, a dodatkowo znaczyć maksymalne 
wytrzymałości odkształcalnych klejów na ściskanie i kompozytów klejowo-siatkowych na rozciąganie oraz  
ich odkształcenia podłużne i poprzeczne. Dane te można wykorzystać do obliczeń LSOP z wężownicą grzejną,  
a także do wszystkich innych układów płaszczyznowych na podłożach krytycznych, stosując jedną z wielu 
metod numerycznych.

0

Tabela 1. Wartości średnie wytrzymałości na ściskanie klejów oraz na rozciąganie kompozytów klejowych z siatką GFRP, modułu 
Younga i liczby Poissona

Tabela 2. Wartości    k kompozytu klejowo – siatkowego, stosując zaprawę klejową C2S1 oraz klejów C2S1 i C2S2

* w– wzdłuż wątku siatki, o – wzdłuż osnowy siatki

* oznaczenia WW – wzdłuż wątku siatki, WO – wzdłuż osnowy siatki

 

Rodzaj kleju   

[10-6 /K] 

 

[10-6 /K] 

Rodzaj kleju  

 [10-6 /K] 

320WW* 
10,32  

10,5 

C2S1 11,7 

320WO* 
10,75 C2S2 13,6 

Lp. Rodzaj kleju 

i siatki 

   

[MPa] 

E   

[MPa] 

 

[-] 

1 C2S1 15,52 5900 0,15 

2 C2S2 13,73 1950 0,18 

3 C2S1 z 320o* 6,3 6 700 0,16 

4 C2S1 z 320w* 6,6 6 700 0,16 

46

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021
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budynkami mieszkalnymi
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Streszczenie

Podjęty temat artykułu dotyczy zagadnienia wnioskowania typu CBR (case base reasoning) w narzędziu 
jakim jest system wspomagania zarządzania technicznego budynkami mieszkalnymi. Potrzeba pracy  
nad narzędziem wypłynęła z obserwacji rzeczywistych problemów jakie występują w zarządzaniu budynkami 
w szczególności tymi, które charakteryzują się już znacznym zużyciem technicznym.  Są to przede wszystkim 
trudności w prognozowaniu wydatków na cele remontowe, a także sama identyfikacja poziomu degradacji 
budynków w związku z postępującym zużyciem technicznym i zaniechaniami utrzymaniowymi. Ponadto  
na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nie występują praktycznie żadne narzędzia, jakimi 
mogliby się wspomóc zarządcy nieruchomości, a podejścia na których opierają swoją działalność mają 
charakter intuicyjny i doraźny, co często nie pozwala osiągnąć satysfakcjonującego rezultatu.

W związku ze stwierdzonymi problemami w zarządzaniu technicznym budynkami mieszkalnymi opracowano 
schemat postępowania w celu opracowania narzędzia pozwalającego wspomagać proces zarządzania. Istotnym 
punktem było pozyskanie informacji o stanie technicznym budynków nie tylko na dzień przeprowadzenia 
procesu akwizycji, ale również do 10 lat wstecz od aktualnego okresu. Informacje historyczne o stanie 
technicznym budynku pozwalają stwierdzić, w jakim tempie i w jakim zakresie zauważa się zużycie techniczne 
budynku. Szczególnie cennym źródłem informacji o stanie technicznym budynków okazała się książka 
obiektu budowlanego oraz protokoły kontroli i przeglądów cyklicznych, których częstość i zakres wynika  
z obowiązującego prawa. Problemem szczegółowym jaki wystąpił w procesie akwizycji była postać informacji 
o stanie budynku – tekstowa i opisowa, a także jej obszerność. Możliwym było przeprowadzenie szczegółowej 
analizy wszystkich źródeł tekstowych, a następnie określenie kluczowych informacji. Wobec dużej liczby 
budynków oraz dostępnych źródeł informacji proces ten byłby bardzo czasochłonny i nieefektywny. W związku 
z tym wykorzystano podejście text mining przy wcześniejszej digitalizacji dokumentów tekstowych. W ramach 
procesów akwizycyjnych przeprowadzono również wobec znacznego rozmiaru uzyskanych reprezentacji 
matrycowych proces redukcji przestrzeni zmiennych wykorzystując dekompozycję według wartości 
osobliwych. Uzyskane w ten sposób reprezentacje, pomimo iż dla odbiorcy nie niosły satysfakcjonującego 
ładunku informacyjnego wobec abstrakcyjnej postaci, były wyjątkowo syntetyczne. Wspomniane reprezentacje 
stanowiły podstawowy atrybut budowanej w ramach narzędzia bazy przypadków. Ta została uzupełniona  
o inne informacje charakteryzujące poszczególne przypadki budynków. Były to m.in. dane dotyczące wieku 
budynku, technologii wykonania, kubatury i powierzchni użytkowej, struktury właścicielskiej, w tym udziału 
lokali komunalnych. Ponadto niezwykle istotną informacją były pozyskane dane dotyczące ponoszonych 
nakładów na cele remontowe w budynkach przez lata odpowiadające okresowi dla jakiego pozyskano dane 
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co do stanu technicznego. Połączenie w szczególności informacji co do stanu technicznego oraz ponoszonych 
nakładów pozwalało pozyskać cenne zależności łączące nakłady finansowe ze zmianą stanu technicznego.

Jednym z ostatnich i kluczowych etapów w budowie narzędzia było opracowanie sposobu doboru właściwego 
przypadku z bazy dla badanego budynku – zapytania. Jednym z podejść było zastosowanie metod 
aglomeracyjnych. Metoda ta pozwalała w szybki i sprawny sposób dobierać najbardziej zbliżone przypadki 
z bazy. Warunkiem koniecznym było wprowadzenie do bazy nowego przypadku, dla którego celowym było 
pozyskanie informacji pozwalających na rozwiązanie bieżącego problemu.

W ramach weryfikacji uzyskane rezultaty doboru przypadków na drodze zastosowania metod aglomeracyjnych 
(odległość euklidesowa) zestawiono z rezultatami jakie uzyskano poprzez zastosowanie prostej i czytelnej 
metody opierającej się na wyznaczeniu wartości funkcji podobieństwa pomiędzy zapytaniem – nowym 
przypadkiem, a przypadkami z bazy. Czytelność tej metody opiera się na wyznaczeniu wartości podobieństw 
lokalnych jakie występują zawsze w parach zapytanie-przypadek z bazy dla każdego z atrybutów jakie 
zostały określone. Istotną dla problemu cechą zastosowanego podejścia jest (niestety) zwielokrotnienie cykli 
procedury porównywania, albowiem przypadki z bazy są również skalsyfikowane względem okresu czasu 
dla którego ustalono stan techniczny. W rezultacie określa się nie tylko podobieństwo zapytania – nowego 
przypadku budynku względem przypadku z bazy, ale również względem stanu tj. okresu czasu liczonego 
od daty porównania. W praktyce pozwala to nie tylko porównać nowy budynek (zapytanie) do budynków  
z bazy, ale również pozwala porównać zapytanie do konkretnego okresu historycznego z okresu eksploatacji 
budynku z bazy. Dzięki temu możliwym było m.in. wskazanie jak zadysponowane nakłady wpłynęły  
na zmiany stanu technicznego budynku będącego w bazie, co pozwoliło dokonać analizy scenariuszy działania  
dla nowego przypadku (zapytania). 

Przeprowadzona weryfikacja z zastosowaniem opisanej procedury pozwala oprócz samego wnioskowania, 
stwierdzić również zbieżność i poprawność zastosowania metod aglomeracyjnych w doborze przypadków  
z bazy. 
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Streszczenie

Opracowano wiele metod zmniejszania skurczu betonu i zapraw, w tym stosowanie domieszek ekspansywnych 
lub domieszek zmniejszających skurcz (SRA). Domieszki ekspansywne (EXP) stosuje się w celu kompensacji 
wczesnego skurczu poprzez tworzenie ekspansywnego ettringitu, natomiast zastosowanie SRA pozwala 
na zmniejszenie skurczu wysychania, dzięki zmniejszeniu napięcia powierzchniowego. W celu lepszego 
ograniczenia skurczu podjęto próby jednoczesnego stosowania obu domieszek, uzyskując bardzo dobre 
wyniki redukcji skurczu, jednak w literaturze znaleźć można niewiele informacji o wpływie jednoczesnego 
stosowania SRA i domieszek EXP na inne właściwości betonów i zapraw.

W pracy przedstawiono analizę wpływu zastosowania zarówno domieszki ekspansywnej jak i SRA  
na właściwości zapraw z CEM I 42,5R (OPC) i CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA (SC), zmodyfikowanych poprzez 
dodanie domieszek EXP i SRA dostępnych na rynku w ilości pełnej dawki zalecanej przez producenta i połowy 
zalecanej dawki. Badania obejmowały badania właściwości zapraw świeżych (konsystencja, czas początku 
wiązania, ciepło hydratacji) oraz zapraw stwardniałych (wytrzymałość na ściskanie i skurcz wysychania).

Zarówno w przypadku OPC jak i SC dodatek EXP skrócił czas wiązania, natomiast dodatek SRA go wydłużył. 
Efekt EXP może być związany z powstawaniem ekspansywnego ettringitu, co może prowadzić do szybszego 
osiągnięcia pomiaru odpowiadającego czasowi wiązania. Efekt SRA może być z kolei związany z obniżonym 
napięciem powierzchniowym utrudniającym proces hydratacji. Stosowane jednocześnie domieszki SRA i EXP 
skraca czas wiązania zarówno w przypadku OPC jak i S.C., w stopniu porównywalnym do samej domieszki EXP.
Domieszki SRA i EXP miały również istotny wpływ na ciepło hydratacji zarówno dla OPC, jak i SC.  
Wraz ze wzrostem zawartości SRA w zaczynie, okres indukcji wydłuża się, a ekstrema wydzielania ciepła 
są opóźnione. Dodatek EXP do zaczynu cementowego zwiększa szybkość wydzielenia ciepła hydratacji,  
co można zaobserwować zarówno w okresie indukcji, jak i podczas pierwszego głównego ekstremum szybkości 
wydzielania ciepła hydratacji. Zjawisko to można prawdopodobnie wiązać z  powstawaniu etryngitu. Gdy EXP 
i SRA są stosowane jednocześnie, efekt wydłużonego okresu indukcji w obecności SRA nie jest obserwowany.
Wpływ EXP i SRA na konsystencję nie był jednoznaczny ze względu na wyraźne różnice pomiędzy wynikami 
uzyskanymi różnymi metodami pomiarowymi.
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Przy stosowaniu zarówno domieszek SRA jak i EXP zaobserwowano wyraźny efekt synergiczny zarówno  
w zakresie skurczu po 1 dniu, jak i skurczu 28-dniowego, co można tłumaczyć ekspansją wprowadzoną przez 
zastosowanie EXP, które może kompensować skurcz spowodowany zmniejszoną kurczliwością. napięcie 
powierzchniowe cieczy porowej podczas pierwszych dwóch tygodni hydratacji cementu, co może znacząco 
wpływać na obniżenie skurczu.

Domieszka SRA ma istotny wpływ na wytrzymałość zapraw na ściskanie (Rys. 1). Wraz ze wzrostem zawartości 
SRA spada wytrzymałość na ściskanie, prawdopodobnie ze względu na zmniejszoną dostępność wody poprzez 
obniżone napięcie powierzchniowe, które hamuje proces hydratacji, oraz może powodować zwiększoną 
zawartość powietrza w zaprawie. Dodatek domieszki EXP nie wpływał na wytrzymałość zapraw na ściskanie. 
W przypadku zapraw z domieszką SRA i EXP można zaobserwować spadek wytrzymałości w stosunku  
do próbki referencyjnej. Należy również zauważyć, że wpływ SRA i EXP na właściwości zaprawy  
był porównywalny zarówno dla cementu hutniczego CEM III/A, jak i cementu portlandzkiego CEM I.

Podsumowując, o ile jednoczesne stosowanie domieszek SRA i EXP może prowadzić do znacznego 
zmniejszenia skurczu ze względu na synergistyczne działanie obu domieszek, ich wspólne stosowanie wpływa 
to również na właściwości wytrzymałość i przebieg procesu hydratacji.

Rys. 1. Wytrzymałość na ściskanie zapraw OPC z SRA i EXP po 1, 3, 7 i 28 dniach
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Analiza sztywności typowych tarcz dachów hal 
przemysłowych o konstrukcji stalowej

Marcin GRYNIEWICZ1

1  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, m.gryniewicz@pb.edu.pl

Słowa kluczowe: poszycie, sztywność, konstrukcja stalowa, przepona

Streszczenie

Uwzględnienie współpracy obudowy przy projektowaniu budynków o konstrukcji stalowej zwykle jest 
utrudnione z uwagi na złożone metody obliczeniowe lub nieaktualne regulacje normowe. Wychodząc naprzeciw 
temu problemowi, opracowano metodę modelowania numerycznego obudowy, traktowanej jako tarcza 
współpracująca z prętową konstrukcją główną. Atutem tej metody jest też możliwość zautomatyzowanego 
tworzenia geometrii konstrukcji. Przedstawiono wyniki obliczeń referencyjnych typowych tarcz dachowych, 
wykonanych analitycznie wg znanych wytycznych rekomendowanych przez Eurokod. Wyniki te porównano 
z rezultatami symulacji analogicznych tarcz w oprogramowaniu MES, zbudowanych zgodnie ze wspomnianą 
metodą. Analiza porównawcza ma na celu walidację poprawności proponowanych obliczeń numerycznych 
względem dostępnych norm.

Zastosowana metoda polega na wykonaniu modelu tarczy dachowej złożonej z trzech głównych składników. 
Składniki te idealizują rzeczywiste części składowe przepony:
• blachę trapezową: ortotropowe elementy tarczowo – płytowe,
• łączniki: zastępczy element prętowy o schemacie wspornika,
• elementy konstrukcji nośnej (rygle, płatwie): elementy prętowe.

W ramach prezentowanych badań analitycznych, przeprowadzono studia teoretyczne na podstawie 
trzech wybranych przypadków normowych: połaci dachu płatwiowego, połaci dachu bezpłatwiowego  
oraz fragmentu tarczy dachowej (dodatkowo podparte badaniami laboratoryjnymi). Analityczne obliczenia 
referencyjne wykonano wg wytycznych ECCS (European Recommendations for the Application of Metal 
Sheeting Acting as a Diaphragm. Stressed Skin Design), zgodnych z normą EN 1993-1-3. Analiza porównawcza 
pozwoliła udowodnić zadowalającą zgodność rezultatów proponowanej metody modelowania z wynikami 
otrzymywanymi dla przypadków zgodnych z rekomendacjami stawianymi również przez Eurokod. Zgodność 
ta wskazuje na możliwość stosowania podobnych modeli w praktyce inżynierskiej oraz naukowej celem 
ulepszonego odzwierciedlania pracy budynków obudowanych blachą trapezową.
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Rys. 1. Widok typowej tarczy połaci dachu płatwiowego i jej mapa odkształceń (w skali powiększonej)

Tabela 1. Połać dachu płatwiowego – porównanie wyników

Rysunek 1 przedstawia wyniki jednego z trzech przypadków, tj. dachu płatwiowego. Geometrię zbudowano za 
pomocą algorytmu APDL (Ansys Parametric Language) służącego do automatycznego generowania geometrii 
tego typu typowych tarcz. Porównanie wyników otrzymanych drogą obliczeń analitycznych (Eurokod/ECCS) 
oraz z symulacji numerycznej według proponowanej metody zestawiono w tabeli 1.

Podziękowania: Artykuł powstał w ramach Pracy Własnej Zespołowej WZ/WB-IIL/4/2020.

Opis 
Obliczenia 
analityczne 

Symulacja 
numeryczna 

 
 

szacowania 

Przemieszczenie w osi 
 

6,25 mm 6,48 mm 0,23 mm 3,7% 
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Koncepcja zrównoważonego rozwoju  
w planowaniu przedsięwzięć budowlanych  
na obszarach cennych przyrodniczo
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Słowa kluczowe: przedsięwzięcie budowlane, koncepcja zrównoważonego rozwoju, ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, zasada przezorności, środowiskowe problemy decyzyjne

Streszczenie
Budownictwo jest odpowiedzialne za zużycie ponad 40% produkowanej energii, około 50% masy 
przetwarzanych materiałów oraz emisję 35% gazów cieplarnianych na świecie. Ograniczone możliwości 
środowiska naturalnego jako dostarczyciela surowców naturalnych oraz odbiorcy różnego rodzaju 
zanieczyszczeń (również tych pochodzących z procesów inwestycyjnych) powodują, że budownictwo 
jest adresatem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta i jej wymiar aplikacyjny były i nadal  
są przedmiotem wielu prac badawczych. Brakuje badań na temat roli koncepcji zrównoważonego rozwoju 
w procesie planowania inwestycji budowlanych na terenach włączonych do sieci Natura 2000. Według 
prawa Wspólnoty Europejskiej, Natura 2000 to spójna sieć ekologiczna, której powstanie służy realizacji 
strategicznego celu ochrony przyrody, jakim jest powstrzymanie spadku bioróżnorodności Europy. Według 
danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sieć Natura 2000 w Polsce zajmuje obecnie prawie 
1/5 powierzchni lądowej kraju. Niezależnie od lokalizacji terenów Natura 2000, obowiązuje nadrzędna 
zasada, iż nie są dopuszczalne inwestycje budowlane mogące znacząco (istotnie) oddziaływać na obszar 
Natura 2000. Katalog przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar Natur 2000 ma 
charakter otwarty. Postępowaniu oceniającemu powinno więc podlegać każde przedsięwzięcie, które 
może potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na obszar Natura 2000. Przed wydaniem decyzji inwestycyjnej, 
odpowiedni organ powinien przeanalizować merytorycznie przewidywane, negatywne skutki realizacji 
planowanego przedsięwzięcia. Kluczowe w tym zakresie są formalno-prawne uwarunkowania oceny, takie 
jak: charakterystyka przedsięwzięcia, jego lokalizacja oraz potencjalne oddziaływanie. Subiektywny charakter 
wymienionych uwarunkowań skutkuje zwiększonym ryzykiem procesu kwalifikowania, które jest dwojakiego 
rodzaju. Przedsięwzięcie może w sposób znaczący oddziaływać na obszar Natura 2000 i może jednocześnie 
nie zostać poddane procedurze oceny. Nie zostanie wówczas dla niego wykonany raport środowiskowy, który 
jako jedyny może szczegółowo przeanalizować oddziaływanie inwestycji na integralność i spójność obszaru 
Natura 2000. Może również dojść do sytuacji, w której przedsięwzięcie o nieznaczącym oddziaływaniu 
na obszar Natura 2000, może zostać poddane procedurze oceny, w ramach której zostanie nałożony  
na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, mimo że w praktyce nie dostarczy on ważnych i decydujących 
treści. Zagadnienie kryteriów kwalifikacji przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000 jest mało rozpoznane w badaniach. Przeprowadzone badania wypełniają tą lukę. Rys. 1. pokazuje 
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jeden z elementów badań - jak kształtowały się decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
(RDOŚ) w Olsztynie stwierdzające obowiązek oceny oddziaływania przedsięwzięć planowanych do realizacji  
na obszarach Natura 2000 w województwie warmińsko – mazurskim w rozpatrywanym okresie czasu.

Celem artykułu jest krytyczna analiza stosowanych kryteriów oraz próba opracowania wskazówek dla poprawy 
procesu wydawania opinii o zasadności oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Dla realizacji założonego 
celu przeanalizowano artykuły odnoszące się analizowanych zagadnień ujęte w bazie danych Web of Science 
Core Collection. Opracowano własny wzorzec listy kontrolnej, która zapewnia uporządkowane podejście  
do identyfikacji kluczowych wpływów i istotnych czynników środowiskowych, które należy rozważyć w ocenie 
oddziaływania przedsięwzięcia budowlanego na obszar Natura 2000.

Rys. 1. Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydane w latach 2015-2018
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Wielowariantowość robót budowlanych  
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Streszczenie

Myślą przewodnią artykułu jest konieczność uwzględniania wielowariantowości rozwiązań technologiczno-
organizacyjnych poszczególnych robót budowlanych w celu zapewnienia racjonalnego planowania 
realizacji przedsięwzięć budowlanych W tym kontekście, cele artykułu obejmują wykazanie znaczenia 
wielowariantowości robót budowlanych oraz przedstawienie metody oceny poszczególnych wariantów  
i koncepcji agregacji modelu obliczeniowego z modelem planowania sieciowego.

W swojej istocie, produkcja budowlana jest wielowariantowa. Oznacza to, że każda robota budowlana 
może być wykonana na kilka sposobów, zróżnicowanych zarówno pod względem technologii, jak  
i organizacji jej realizacji. Wielowariantowe projektowanie technologiczno-organizacyjne wykonania robót 
w trakcie przygotowania produkcji budowlanej polega na analizie i zbadaniu różnych możliwych sposobów  
ich wykonania w celu wyboru wariantu  najbardziej racjonalnego w danych warunkach realizacji przedsięwzięcia. 
W praktyce, wybór ten najczęściej ogranicza się do oceny rozwiązań technologicznych i organizacyjnych  
na postawie kryteriów czasu i kosztu. W tym zakresie, jako optymalne wybiera się to rozwiązanie technologiczne 
i organizacyjne, które charakteryzuje się najkorzystniejszym wskaźnikiem kosztu i czasu realizacji. Przyjęcie 
tych dwóch kryteriów jest zrozumiałe, ponieważ im mniejsza pracochłonność danego zadania, tym szybciej 
można wykonać i rozpocząć inne nowe zadania. Z kolei, niskie koszty wykonania oznaczają większe zyski. 
Należy jednak pamiętać, że przedsięwzięcia budowlane mają zazwyczaj złożoną strukturę technologiczną  
i organizacyjną. W trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego, złożoność technologiczna i organizacyjna 
może generować czynniki zakłócające synchronizację robot poszczególnych specjalności, utrudniające 
płynną organizację robót, itp. Fakt ten może powodować wydłużenie czasów realizacji poszczególnych robot 
i zwiększenie kosztów realizacji obiektu w stosunku do ich planowanych czasów i kosztów realizacji. Mogą to 
być takie czynniki, jak trudność technologiczna wykonania poszczególnych robot; niedostateczna dostępność 
materiałów budowlanych; trudność organizacji poszczególnych robot; niedostateczna dostępność 
wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wybranej technologii wykonania obiektu budowlanego, 
niedostateczna dostępność potrzebnych maszyn i urządzeń; ograniczony teren budowy; itp. Intensywność 
zaistnienia tych czynników stwarza ryzyko technologiczno-organizacyjne. Dlatego, oprócz kryteriów czasu  
i kosztu,  podczas podejmowania decyzji o wyborze wariantu realizacji robót budowlanych należy uwzględnić 
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także złożoność technologiczną i organizacyjną danej roboty budowlanej lub procesu budowlanego. 
W tym celu, w artykule przedstawiono metodę wyboru wariantu robót budowlanych, w której do opisu  
i modelowania kryteriów oceny zastosowano teorię zbiorów rozmytych i zmienne lingwistyczne. W wyniku 
wnioskowania rozmytego z wagami reguł wnioskowania, uzyskuje się szereg preferencyjny rozpatrywanych 
wariantów, spośród których można wytypować wariant najbardziej preferowany w danej sytuacji decyzyjnej. 

W celu realizacji przedsięwzięcia budowlanego bez zakłóceń i z jak najmniejszym odchyleniem jego parametrów 
uzyskanych od planowanych, w etapie przedprojektowym oraz w etapie planowania realizacji przedsięwzięcia 
jest konieczne: - uwzględnienie wielowariantowości rozwiązań technologiczno organizacyjnych poszczególnych 
robót, jak i całego przedsięwzięcia (zapewni to racjonalność wyboru przy prawidłowo ustalonych kryteriach 
oceny), oraz: - zapewnienie integralności decyzyjnego modelu obliczeniowego wyboru robót z modelem 
planowania sieciowego (poprawi to widoczność zmienności parametrów planowanych). W tym kontekście,  
w artykule przedstawiono koncepcję połączenia decyzyjnego modelu obliczeniowego z modelem sieciowym  
w postaci alternatywnego modelu sieciowego z rozmytym węzłem decyzyjnym. Alternatywny model sieciowy 
jest acyklicznym i spójnym multigrafem G=(X,A,S,Wd ), w którym X={1,2,…,k} jest zbiorem wierzchołków, zwanych 
w modelu sieciowym zdarzeniami, A={a1,...,ai,...,an } jest zbiorem zorientowanych łuków, modelujących wszystkie 
alternatywne warianty robót, S={s1,...,si,...,su } jest zbiorem zorientowanych łuków, modelujących wszystkie 
pojedyncze roboty oraz Wd={1,2,…m} jest zbiorem węzłów decyzyjnych, pozwalających dokonać wyboru 
najbardziej preferowanego wariantu robót na podstawie określonego modelu decyzyjnego (obliczeniowego). 
Poziom preferencji alternatywnych  robot określa się w węźle decyzyjnym za pomocą kryteriów oceny oraz 
modelu decyzyjnego. Pojawienie się węzła decyzyjnego zapowiada pojawienie się zbioru możliwych dróg 
alternatywnych. Po wyborze najbardziej preferowanej drogi, dalszą część modelu sieciowego analizuje się  
w tradycyjny sposób.

Zastosowany w modelu sieciowym węzeł decyzyjny wraz z proponowanym modelem decyzyjnym pozwala 
na prowadzenie kompleksowej analizy modelu sieciowego z możliwością uwzględnienia wielowariantowości 
robót i dokonania wyboru realizacji w jednym modelu planowania. Opracowana metoda poszerza obszar 
wiedzy oraz możliwości informacyjne, obliczeniowe i decyzyjne w zakresie modeli sieciowych w praktyce 
planowania przedsięwzięć budowlanych.
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COPY-ECO

Streszczenie

Celem referatu było wskazanie możliwości zastosowania typowych kotew wklejanych. Metodologia jest 
rozwinięciem problemu nośności zakotwień wklejanych bazującym na znanym w Polsce systemie COPY-
ECO. Jest to system składający się z dwóch kotew poziomej (prostopadłej do powierzchni ściany zewnętrznej) 
oraz kotwy ukośnej. Proponowane rozwiązania dotyczą możliwości zmiany kąta nachylenia kotwy ukośnej, 
dostosowując ją do możliwości zakotwienia w zależności od grubości ścian zewnętrznych, a w szczególności 
wewnętrznej warstwy konstrukcyjnej. Stosowanie kotew ukośnych w sposób znaczący zwiększa efektywną 
głębokość zakotwienia w porównaniu z tradycyjnymi kotwami poziomymi, mocowanymi prostopadle do 
powierzchni zewnętrznej ściany. Dokonano porównania nośności pojedynczych kotew w zależności od kąta 
nachylenia i głębokości zakotwienia, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i na obiekcie terenowym. 
Zaproponowano także „odwrócone” warianty dla kotew ukośnych, stosowane zarówno jako pojedyncze 
zakotwienia, a także jako grupy kotew. Zagadnienie badano etapowo. Początek rozpoznawania badanego 
zagadnienia polegał na wykonaniu badań nośności kotew na docisk osadzonych w próbkach jednolicie 
betonowych na dwóch różnych głębokościach zakotwienia.

Tabela 1. Zestawienie wyników badań nośności kotew na docisk

Oznaczenie próbek    docisku [kN] 
Uwagi  kotwy w 

próbce – 6 cm 
 kotwy w 

próbce – 14 cm 
Próbka I  58,55 29,60  próbki 
Próbka II 48,49 44,50  
Próbka III 34,13 84,16  próbki 
Próbka IV 6,5 24,17  
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Następnie rozpoczęto próby badania nośności kotew na wyrywanie od wykonania według własnej proporcji 
składników 6 próbek jednolitych betonowych o wymiarach 40 x 20 x 17 cm z betonu klasy pomiędzy C 8/10 
a C 12/15. Sprawdzano nośność kotew wklejonych według systemu COPY-ECO, a także nowe rozwiązanie 
w postaci układu trzech kotew. Próbki wykonano z dodatkowymi kotwami ukośnymi. Uzyskane wyniki 
zaprezentowane są w tabeli 2.

Z uwagi prawdopodobnie na zbyt niską klasę betonu i jego jakość (kruchy), badania kończyły się jednakowym 
odczytem siły wyrywającej dla zakotwień prostopadłych do powierzchni próbek.

Uwaga: Badania zakotwień ukośnych zostały przeprowadzone urządzeniem Hydrajaws 2008 Pull-out Tester

Numer 
próbki 

  kotew [kN] Uwagi 
kotew  kotew  

System dwukotwowy COPY-ECO 
1 9,0 3,3  próbki 
2 9,0 2,8  próbki 
3 9,0 2,2  próbki 

System trójkotwowy 
4 9,0 4,3 2,3  próbki 
5 9,0 1,0 2,5  próbki 
6 9,0 0,6 1,4  próbki 

Tabela 2. Wyniki badań próbek jednolitych betonowych

Rys. 1. Zależność siła-przemieszczenie kotew w próbkach dwukotwowych

Rys. 2. Zależność siła-przemieszczenie kotew w próbkach dwukotwowych
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Celem badań było określenie możliwości i wskazanie sposobu zwiększenia izolacyjności akustycznej ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych w technologii szalunku traconego ICF (Insulated Concrete 
Forms) z pustaków styropianowych. Wykonano szereg badań doświadczalnych izolacyjności akustycznej 
modeli ścian z pustaków styropianowych z rdzeniem betonowym niemodyfikowanym oraz modyfikowanym 
różnymi dodatkami oraz ścian z dodatkowymi warstwami. W komorach pogłosowych wykonano pomiary 
izolacyjności akustycznej analizowanych modeli ścian przed i po wprowadzeniu modyfikacji. Zestaw do 
pomiaru izolacyjności akustycznej składał się z nadawczej i odbiorczej komory pogłosowej oraz precyzyjnej 
aparatury firmy Brüel & Kjær. Badania przeprowadzono wg normy PN-EN ISO 10140-2 określając izolacyjność 
akustyczną właściwą w funkcji częstotliwości oraz obliczając jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej 
właściwej Rw(C,Ctr) wg PN-EN ISO 717-1.

Tabela 1. Wyniki pomiarów akustycznych wybranych ścian

Określenie możliwości zwiększenia  
izolacyjności akustycznej ścian z pustaków 
styropianowych - ochrona przed hałasem

Marek JABŁOŃSKI1, Andrzej WÓJCIK2

1 Politechnika Łódzka, Katedra Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego, Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź, 
  marek.jablonski@p.lodz.pl
2 IZODOM 2000 Polska, ul. Ceramiczna 2A, 98-220 Zduńska Wola, 
 biuro@izodom.pl

Słowa kluczowe: technologia szalunku traconego ICF, izolacyjność akustyczna, pomiary w komorze 
pogłosowej

Streszczenie

L.p. Opis próbki 
f0 

[Hz] 

RA1 

[dB] 

RA2 

[dB] 

1 
Pustak z  ze styropianu,  15 cm  

betonem 
100, 250 50 48 

2 
Pustak z  ze styropianu,  15 cm  

betonem zmieszanym z   
100, 200, 630 48 46 

3 
Pustak z  ze styropianu,  15 cm  

betonem zmieszanym z   
100, 250, 630 49 48 

4 
Pustak z  ze styropianu,  15 cm  

betonem zmieszanym z perlitem drobnym 
100, 315 49 47 

5 
Pustak z  ze styropianu,  15 cm  

betonem zmieszanym z perlitem grubym 
100, 315 49 48 
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Analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, że występująca najczęściej przy częstotliwości 100 Hz 
częstotliwość rezonansowa powoduje zmniejszenie wskaźników izolacyjności akustycznej ściany, co stanowi 
typowy problem systemów z izolacją cieplną na bazie styropianu. W wielu przypadkach po modyfikacji rdzenia 
betonowego pojawiła się dodatkowa częstotliwość rezonansowa, co powodowało pogorszenie wskaźników 
izolacyjności akustycznej. Wprowadzenie wypełniaczy do betonu (perlit drobny, perlit gruby, guma drobna, 
guma gruba) nie powoduje wyraźnej poprawy izolacyjności akustycznej. Modyfikacje polegające na dodaniu 
warstw zewnętrznych w postaci płyt gipsowo-kartonowych nie prowadziły do poprawy izolacyjności 
akustycznej. Wyraźną poprawę własności akustyczne uzyskano dla ściany z dodatkowymi warstwami 
zewnętrznymi w postaci kratownicy drewnianej wypełnionej wełną mineralną.

Artykuł dotyczy wyników prac badawczych prowadzonych przez Spółkę IZODOM 2000 Polska Sp. z o.o. 
w ramach projektu pt. „Innowacyjne technologie wykorzystania styropianu, w zakresie opracowania 
znacząco ulepszonych i zaawansowanych technologicznie styropianowych materiałów budowlanych,  
w postaci wentylowanej płyty izolacyjno-dociepleniowej oraz izolowanych akustycznie pustaków ściennych” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rys. 1. Charakterystyki izolacyjności akustycznej ścian masywnych wykonanych z pustaków z łącznikami ze 
styropianu dla rdzenia 15 cm z betonu oraz betonu modyfikowanego gumą i perlitem
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Wielokryterialny wybór technologii i organizacji 
budowy tymczasowych mostów składanych

Grzegorz JAKUBOWSKI1, Tadeusz KASPROWICZ2

1 Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46, grzegorz.jakubowski@wat.edu.pl
2 Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46, tadeusz.kasprowicz@wat.edu.pl

Słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, technologia i organizacja robót, mosty tymczasowe, mosty 
składane, optymalizacja

Streszczenie

Jedną z zasadniczych części systemu transportowego jest odpowiednio eksploatowana sieć dróg 
samochodowych, na której zlokalizowane są m.in. obiekty mostowe. Zarówno drogi jak i mosty, w związku  
z ich degradacją w wyniku ruchu pojazdów i naturalnego zużycia konstrukcji, wymagają okresowych konserwacji  
i remontów. Czasowe zamknięcia obiektów utrudniają transport w rejonie obiektu wyłączonego z użytkowania, 
co zmusza do korzystania z dróg objazdowych lub wznoszenia w pobliżu zamkniętego mostu stałego, 
tymczasowych obiektów mostowych, jako przepraw zastępczych. Wyłączenia mostów z użytkowania mogą 
również następować w wyniku destrukcyjnych oddziaływań losowych (np. powodzie, wypadki komunikacyjne) 
lub oddziaływań  celowych (terroryzm lub działania militarne). Zarówno planowana jak i nieprzewidywana 
konieczność zapewnienia lub przywrócenia ciągłości ruchu pojazdów jest istotnym problemem, w tym  
w szczególności problemem inwestycyjnym, technicznym i technologiczno-organizacyjnym. W niniejszym 
artykule podjęto próbę wskazania podstawowych założeń i zasad rozwiązania problemu wyboru technologii  
i organizacji (STO) budowy tymczasowych mostów objazdowych, wznoszonych z prefabrykowanych, stalowych 
konstrukcji mostów składanych (np. konstrukcji drogowego mostu składanego DMS-65 i prefabrykowanych 
konstrukcji podpór SPS-69B). 

Wybór konkretnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, powinien uwzględniać oceny spełnienia 
szeregu preferencji definiowanych przez inwestora i wykonawcę robót, jak np.: klasyczne, skrócenie ogólnego 
czasu wykonania i minimalizacja kosztów wykonania prac przy zapewnieniu odpowiedniej jakości ich wykonania, 
czy dodatkowe, ograniczenie czasu pracy zasadniczych maszyn budowalnych i/lub zmniejszenie wymaganego 
czasu pracy ludzi (robocizny). W wyniku tej przesłanki problem STO definiuje się jako wielokryterialny problem 
wyboru rozwiązania.

Rozwiązanie badanego problemu STO możliwe jest z użyciem odpowiednio zbudowanego modelu budowy 
tymczasowego mostu składanego, zawierającego model charakterystyk konstrukcji mostu S oraz model 
technologii budowy Ł. Model S opisuje typy, wymiary, technologię i dopuszczalną kolejność robót do 
wykonania. Model Ł opisuje typy, parametry, zdatność i inne wymagania i ograniczenia dotyczące zasobów 
przewidzianych do wykonania robót. W modelach wykorzystano techniki zaczerpnięte z teorii grafów i sieci, 
rachunku prawdopodobieństwa oraz teorii zbiorów.
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W modelach, przyjęto cztery kryteria (czas wykonania - T, koszt wykonania - K, czas pracy żurawia - Z oraz 
czas pracy ludzi - W). Wykorzystując te kryteria zdefiniowano problem STO jako czterokryterialne mieszane 
binarno-ciągłe zadanie programowania kompromisowego, z systemem równań i nierówności stanowiącym 
warunki ograniczające odnoszące się do modeli S i Ł, zapewniające dopuszczalność uzyskiwanych rozwiązań.
Wykorzystano następujące rodzaje ograniczeń: odnoszące się do poszczególnych czasów wykonania robót, 
dychotomiczne nierówności wykluczające równoczesność wykonywania równoległych procesów przez 
ten sam zespół oraz zapewniające kompletność wykonania wszystkich procesów roboczych w ramach 
przedsięwzięcia.

Zastosowanie metody rozwiązania problemu STO w odniesieniu do budowy tymczasowego mostu 
składanego, przebiega w dwóch etapach: etap 1 – wyznaczenie szeregu, w zależności od liczby przyjętych 
kryteriów, jednokryterialnych rozwiązań optymalnych oraz etap 2 – wyznaczenie wielokryterialnego 
rozwiązania kompromisowego, w tym przypadku z użyciem bezwymiarowej funkcji użyteczności jak również 
wartości rozwiązań jednokryterialnych.

Opisywana metoda, w zależności od sposobu przygotowania charakterystyk procesów roboczych pod względem 
przyjętych kryteriów, pozwala rozwiązać problem STO zdefiniowany w warunkach deterministycznych oraz 
w warunkach stochastycznych. W warunkach deterministycznych, charakterystyki procesów roboczych są 
ustalane na podstawie norm technicznych.  W warunkach stochastycznych, ze względu na losową specyfikę 
zmiennych opisujących charakterystyki, zaproponowano zastosowanie wartości oczekiwanych zmiennych 
losowych, opisujących przedmiotowe charakterystyki. W celu oszacowania wartości oczekiwanych, bazując 
na założeniu, o asymetrii prawdopodobieństw zredukowania i wzrostu wartości charakterystyk, szacowane 
są dolne i górne wartości ograniczające oraz wartość najbardziej prawdopodobna, a oszacowanie wartości 
oczekiwanych kalkulowane jest analogicznie jak w rozkładzie Pert-Beta. Wykorzystując opisane dane, ustalana 
jest alokacja zespołów i harmonogram robót jako rozwiązanie problemu STO. Do wyboru rozwiązania, po 
odpowiednim sformatowaniu danych, może zostać użyte oprogramowanie typu arkusz kalkulacyjny lub tzw. 
Optimization toolbox z pakietu Matlaba.

W celu bliższego przedstawienia metody wyboru technologii i organizacji budowy tymczasowych mostów 
składanych, w artykule zamieszczono analizę rozwiązania przypadku problemu STO w odniesieniu do budowy 
trójprzęsłowego mostu tymczasowego z konstrukcji składanych (DMS-65 na podporach SPS-69B) o długości 
117 m.
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Światłowodowy system FBG do monitoringu 
nowoczesnych materiałów

Janusz JURASZEK1 

1 Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2; 43-300 Bielsko-Biała, jjuraszek@ath.bielsko.pl

Słowa kluczowe: monitoring FBG, polytech, odkształcenia

Streszczenie

Celem prowadzonych badań była prezentacja możliwości  optycznych metod pomiaru przemieszczeń 
i odkształceń w oparciu o sensory z siatkami Bragga jak również metody optycznej korelacji obrazu. 
Badania przeprowadzono na nowych materiałach budowlanych składających się w około 60% z granulatu 
polistyrenowego pochodzącego z surowców wtórnych i zaczynu cementowego. Materiał ten nie był do 
tej pory nie był stosowany i poza badaniami laboratoryjnymi nie znane było jego zachowanie w budynku 
mieszkalnym posadowionym na trudnym geotechnicznie terenie.  

Metodyka prowadzonych badań polegała w pierwszym etapie na wybraniu z grupy sensorów optycznych 
przedstawionych na rys. 1 najbardziej adekwatnych do prowadzenia monitoringu w budynku.

Rys. 1 . Rodzaje sensorów optycznych

Przedstawiono na nim 3 grupy czujników: czujniki interferometryczne, czujniki oparte na siatce i czujniki 
rozproszone Po przeprowadzeniu szeregu badań wstępnych wybrane zostały czujniki światłowodowe  
z siatkami Bragga. W następnym etapie zaprojektowano specjalne mocowanie czujnika przemieszczeń oraz 
możliwość wstępnego jego napięcia. Przeprowadzono kalibrację całego toru pomiarowego czujnik wraz  
z interrogatorem optycznym w laboratorium metrologicznym. Istota pomiaru polega na wyznaczeniu zmiany 
długości fali świetlnej rozproszonej na siatce Bragga, która odkształca się dokładnie tak samo jak analizowany 
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element konstrukcji. Wprowadzone w strukturę budynku czujniki światłowodowe spełniają role systemu 
„nerwowego”. Wyniki badań odkształcalności dwóch słupów umieszczonych na przeciwległych ścianach 
budynku podczas poszczególnych etapów budowy budynku przedstawiono na rys.2. W pierwszych trzech 
okresach  budowy czyli wybudowaniu ścian szczytowych i postawieniu konstrukcji dachu odkształcenia są 
stosunkowo niewielkie i wahają się w granicach -26 µstrain. Analiza odkształceń wskazuje, że słupy w niewielkim 
stopniu uległ odkształceniu na zewnątrz budynku. Dalsze obciążanie powoduje, że konstrukcja słupa wraca 
do położenia początkowego by dalej odkształcać się do środka budynku. Odkształcenia dla czujnika FGBP2 
wynoszą -170 µstrain natomiast dla czujnika FBGP1  -236 µstrain. Istotny przyrost odkształceń powoduje tak 
jak i poprzednio ostatni etap budowy związany z położeniem dachówki ceramicznej.

Rys. 2. Przebieg odkształceń słupa żelbetowego podczas poszczególnych etapów budowy

Po około 11-12 okresach obserwacyjnych odkształcenia słupów  ulegają stabilizacji. W dalszym okresie 
obserwacji ulegają one nieznacznemu zmniejszeniu. Światłowodowe techniki pomiarowe umożliwiają 
wykrywanie wszelkich niedokładności montażowych polegających na zmianie schematu obciążenia. 
Przedstawiona metoda umożliwia prowadzenie skutecznego monitoringu odkształceń wybranych elementów 
budynku.
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Wybrane problemy zastosowania BIM 
w polskim drogownictwie

Artur JUSZCZYK1 

1 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa, ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, a.juszczyk@ib.uz.zgora.pl

Słowa kluczowe: Infrastructura, InfraBIM, technologia BIM, Building Information Modeling

Streszczenie

Cyfryzacja procesu budowlanego to zjawisko, które w ostatnich latach zostało znacząco przyśpieszone. 
Technologia BIM (Building Information Modeling) cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony 
projektantów, wykonawców oraz inwestorów i jest stosowana, głównie w odniesieniu do obiektów 
kubaturowych. W obiektach komunikacyjnych zastosowanie BIM jest znacznie trudniejsze. BIM w infrastrukturze 
komunikacyjnej jest już stosowany w innych krajach, głównie skandynawskich, gdzie rozpoczęły się prace 
nad jego wdrożeniem na początku obecnego stulecia. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zalecenia 
dotyczące BIM w polskim budownictwie drogowym. W marcu 2021 r. rekomendowano do stosowania wzorce 
i standardy dotyczące modelowania informacji o drogowych obiektów inżynierskich (BIM-M). Analogiczne 
opracowanie dotyczące dróg (BIM-D) zostanie prawdopodobnie opublikowane w najbliższym czasie. 
Przygotowanie odpowiednich procedur oraz standardów, dostosowanych do krajowych realiów, wymaga 
zebrania doświadczeń na inwestycjach pilotażowych.

Celem referatu jest wskazanie koniecznych działań, które pozwolą na pełniejsze wykorzystanie zalet 
technologii BIM w inwestycjach drogowych.

Wybrane zagrożenia
Podstawowym problemem w przygotowaniu dobrej dokumentacji projektowej to odpowiednia jakość mapy 
sytuacyjno-wysokościowej. Pomiar obiektów na powierzchni nie stanowi utrudnienia, jednak podziemne 
uzbrojenie terenu to zupełnie inna sprawa. Praktycznie nie ma inwestycji drogowej, podczas realizacji której 
nie wystąpiłaby konieczność usunięcia kolizji z siecią różnego rodzaju. Na dodatek, bardzo często występują 
sieci niezinwentaryzowane lub o przebiegu innym niż przedstawiony na mapie. Są to jedne z kluczowych 
danych, istotnie wpływające na terminową realizację robót.

Stosowanie technologii BIM w obecnych realiach niesie ze sobą szereg zagrożeń. Podstawowe to konieczność 
użycia kilku programów natywnych i wymiana danych między nimi, bez przygotowanej standaryzacji 
przekazywanych danych cyfrowych. Niezbędne jest również przygotowanie odpowiednich bibliotek 
elementów prefabrykowanych, które aktualnie są dostępne głównie dla budownictwa kubaturowego.
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Kolejne istotne zagrożenie to stosowana nomenklatura w modelach branżowych oraz standard kodowania 
nazw plików. W przypadku małych zadań problem jest pomijalny, jednak w przypadku dużych i kosztownych 
inwestycji może zdecydowanie utrudnić współpracę. Dotyczy to szczególnie zamawiających, który będą 
realizować wiele inwestycji z różnymi wykonawcami usług. Ne etapie realizacji inwestycji niezbędna jest 
dalsza praca nad modelem z wykorzystaniem oprogramowania natywnego. W przypadku wprowadzenia 
zmian względem zatwierdzonego projektu, niezbędne jest zaktualizowanie modelu do zgodności ze stanem 
rzeczywistym. Aby umożliwić pełne wykorzystanie modelu w kolejnych etapach cyklu życia obiektu obsługa 
budowy musi stale aktualizować model informacjami o wbudowywanych warstwach (elementach), w postaci 
protokołów z badań, deklaracji zgodności itp. Dokładny model daje możliwość zamawiania nietypowych 
elementów, często o skomplikowanej geometrii. Bieżąca praca nad modelem pozwala osiągnąć wykonawcy 
maksymalne korzyści w postaci dokumentacji powykonawczej.

Na etapie eksploatacji infrastruktury drogowej niezbędne jest dalsze gromadzenie danych, zawierających 
informacje np. o ruchu drogowym, bieżącym utrzymaniu, wykonanych remontach itp. Przykładowo 
wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na drodze, wymusi ona również zmianę modelu. Drogi 
oraz obiekty inżynierskie znajdujące się w ich ciągu, podobnie jak inne obiekty budowlane w Polsce, 
podlegają okresowej kontroli stanu technicznego. Dane o stanie technicznym stanowią podstawę w procesie 
podejmowania decyzji o działaniach utrzymaniowych na sieci drogowej. Dlatego powinny zostać ujęte  
w modelu oraz bieżących analizach. Zaniechanie tych czynności spowoduje dezaktualizację cyfrowego 
bliźniaka i brak późniejszej możliwości sporządzania rzetelnych analiz sieci drogowej. Projektowany 
okres eksploatacji nawierzchni drogowej w Polsce wynosi 20 – 30 lat, a rzeczywisty trwa znacznie dłużej. 
Będzie miało to istotny wpływ na aktualność modelu drogi w przyszłych wersjach oprogramowania.  
Co kilka lat wprowadzane są istotne zmiany w programach natywnych, warto zwrócić na to uwagę wybierając 
oprogramowanie BIM. Trudno dziś oszacować, czy będzie możliwa migracja modelu między programami, bez 
utraty części informacji.

Niewątpliwie technologia Modelowania Informacji o Budowli ma szereg pozytywnych cech i może być 
szeroko stosowana w budownictwie drogowym. Pozwala na przyśpieszenie procesu decyzyjnego opartego 
na dokładniejszej analizie, podniesienie jakości robot budowlanych oraz redukować koszty niezbędne do 
poniesienia w całym cyklu życia drogi. 

W artykule przedstawiono wybrane zagrożenia występujące na różnych etapach procesu budowlanego, 
utrudniające zastosowanie BIM w polskim drogownictwie. Przygotowanie odpowiednich procedur oraz 
standardów, dostosowanych do krajowych realiów, wymaga zebrania doświadczeń na wielu inwestycjach 
pilotażowych. Każda kolejna inwestycja z praktycznym wykorzystaniem technologii BIM będzie łatwiejsza  
i bardziej efektywna.
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Streszczenie

Budownictwo to z natury rzeczy działalność zespołowa obejmująca równoczesne zaangażowanie wielu 
specjalistów w celu pomyślnej realizacji celów projektu. Uczestnicy przedsięwzięcia mają potrzeby  
w zakresie wymaganych informacji i komunikacji. Określenie potrzeb komunikacyjnych zainteresowanych 
stron i określenie odpowiedniego sposobu zaspokojenia tych potrzeb są ważnymi czynnikami wpływającymi 
na sukces przedsięwzięcia. Należy zatem zidentyfikować uczestników przedsięwzięcia, określić ich potrzeby  
i oczekiwania, a następnie nimi zarządzać.
Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych badań nad zarządzaniem komunikacją i przepływem 
informacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego. Zauważono bowiem że zdecydowana 
większość dotyczących wpływu komunikacji na czas i koszt realizacji przedsięwzięć budowlanych 
przyjmuje jakościowy charakter, brakuje analiz w ujęciu ilościowym omawianego tematu. Aby sprostać tym 
ograniczeniom celem niniejszego artykułu jest opracowanie ilościowego podejście do oceny komunikacji 
pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie jej wpływu na czas i koszt jego realizacji.

Na potrzeby budowy struktury zależności pomiędzy, uczestnikami, wiedzą i zadaniami przedsięwzięcia 
autorzy wykorzystali koncepcję metasieci. W celu uzyskania informacji jakie zadania w harmonogramie robót 
nie mogą zostać zrealizowane ze względu na brak komunikacji i przepływu informacji pomiędzy uczestnikami 
przedsięwzięcia budowlanego, i jakie będą tego skutki w kontekście czasu i kosztu przedsięwzięcia dokonano 
analizy wpływu usunięcia kolejnych łączy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami w wyznaczonej optymalnej 
sieci komunikacji. Został opracowany autorski algorytm postępowania pozwalający wyznaczyć wpływ braku 
komunikacji na czas i koszt przedsięwzięcia budowlanego.

W pracy zostało przeanalizowane studium przypadku związane z budową osiedla mieszkaniowego 
wielorodzinnego (kompleks czterech budynków sześciokondygnacyjnych z garażami podziemnymi o łącznej 
powierzchni użytkowej około 12 000m²) w Katowicach. Inwestycja była realizowana w latach 2016 - 2019,  
a jej budżet to około 40 mln złotych.
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Rys. 1. Sieć komunikacji AA – optymalna (grudzień), z uwzględnieniem połączeń komunikacyjnych  
których brak spowoduje wzrost kosztu realizacji prac w rozpatrywanym okresie realizacji

Na rysunku 1 przedstawiono uzyskane wyniki w postaci sieci prezentującej najbardziej istotne połączenia 
komunikacyjne. Najbardziej kluczową komunikacją okazała się ta pomiędzy firmą wykonującą posadzki (A17), 
a firmą wykonującą CO, wod-kan (A22) oraz pomiędzy firmą wykonującą posadzki (A17) a kierownikiem 
budowy (A5). W obu przypadkach wartość kosztu poniesionego ze względu na brak komunikacji, liczona 
jako dodatkowo poniesiony koszt robocizny i sprzętu spowodowany opóźnieniami robót, wynosił ok. 44000 
zł, natomiast możliwe wydłużenie realizacji ze względu na brak połączeń komunikacyjnych pomiędzy wyżej 
wskazanymi uczestnikami wynosi w obu przypadkach 10 dni.

Opracowana metoda pozwala ustalić w skuteczny sposób najbardziej kluczowe, pod kątem potencjalnego 
zwiększenia kosztu i wydłużenia czasu realizacji, relacje w sieci komunikacji oraz daje możliwość wcześniejszej 
reakcji na braki w tej komunikacji.
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Rys. 1. Stanowisko badawcze CKO i rozmieszczenie tensometrów w przekroju podłogi

Analiza odkształceń i naprężeń systemu  
lekkiej podłogi (SLP) w warunkach  
termicznego oddziaływania

Jacek KARPIESIUK1, Tadeusz CHYŻY2
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Słowa kluczowe: lekka podłoga, odkształcenia, przemieszczenia, naprężenie, termiczne oddziaływanie, 
technika tensometryczna

Streszczenie

System lekkiej podłogi (SLP) z wężownicą grzejną jest jednym z wielu systemów ogrzewania płaszczyznowego. 
Różni się od innych m.in. znacznie wyższą sprawnością cieplną przy niskiej temperaturze zasilania. 
Zawdzięcza to głównie małej bezwładności cieplnej z powodu braku jastrychu. Jego zadanie przejmują kleje 
cienkowarstwowe. W celu określenia wartości odkształceń i przemieszczeń warstw systemu wykonano 
model eksperymentalny lekkiej ogrzewanej podłogi z wężownicą, który został poddany oddziaływaniom 
termicznym, odpowiadającym warunkom eksploatacyjnym. Wyniki odkształceń uzyskano poprzez pomiary 
tensometryczne, a przemieszczeń stosując cyfrową korelację obrazu (CKO). Stanowisko pomiarowe podłogi, 
o wymiarze 60 x 60 cm, składało się z następujących warstw: gresu połączonego z izolacją termiczną XPS 
(w niej wyżłobiono bruzdy i umieszczono wężownicę grzejną) poprzez odkształcalny klej cementowy C2S1, 
wzmocniony siatką GFRP. Spoiny między płytkami wypełniono zaprawą cementową typu C2S1. Tensometry 
czynne zostały rozmieszczone na wszystkich warstwach lekkiej podłogi. Miejsca montażu tensometrów  
i czujników temperatury w centralnej części modelu pokazano na rys. 1.
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Dane z eksperymentu zweryfikowano poprzez wykonanie modelu numerycznego. Ostateczne wyniki 
odkształceń, po eksperymentalnych badaniach korygujących oraz porównawcze z MES, wykonane programem 
„Orcan” i „Ansys”, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie porównawcze odkształceń modelu

O – obliczenia z programu „Orcan”; A – obliczenia z programu „Ansys”

Punkt 
pomiaru 

 
obliczeniowe O /A 

 
z  

 
wzgl. % Komentarz 

1Gf +84,8⋅10-6 / +91,4⋅10-6 + 97,0⋅10-6 12,6 / 5,8 Tensometr na gresie 

3Kf +88,8⋅10-6 / +94,3⋅10-6 + 85,5⋅10-6 3,8 / 10,3 Tensometr na kleju (pod 
gresem) 

4Xf +103,4⋅10-6 / +121,0⋅10-6 + 117,0⋅10-6 11,6 / 3,4 Tensometr na  XPS-ie 

6Kf +87,5⋅10-6 / +94,9⋅10-6 + 99,5⋅10-6 12,1 / 4,6 Tensometr na kleju (nad XPS) 

 

Odchyłki względne pomiędzy wynikiem eksperymentu i obliczeń nie są większe niż 12,6%. Ich wiarygodność 
została potwierdzona poprzez wykonanie obliczenia dwoma programami – Orcan i Ansys. Dodatkowo, 
poddano weryfikacji wartości przemieszczeń całego modelu otrzymanych w badaniach eksperymentalnych  
i modelu numerycznym. Wynoszą one w badaniu - 0,118 mm, a obliczeniowe - 0,084 mm. Różnica pomiędzy 
przemieszczeniem obliczeniowym i badawczym wynosi tylko 0,034 mm.

Na podstawie modelu doświadczalnego zbudowano też, przy zastosowaniu MES, model obliczeniowy lekkiej 
podłogi bez lameli, przyklejając go klejem typu C2S1 do żelbetowego stropu. Strop o rozpiętości 6m obciążono 
tak, aby uzyskać maksymalne ugięcie normowe l/200. Przyjęto obciążenia użytkowe 2 kN/m2 na całej podłodze 
oraz oddziaływania termiczne pomiędzy temperaturą posadzki i powietrza o wartości DT ≈ 10℃. To pozwoliło 
określić wytężenia każdej z warstw systemu, przy jednoczesnej kumulacji obciążeń i maksymalnych ugięć, co 
może wyjątkowo mieć miejsce. Obliczone wytężenia warstw SLP były znacznie mniejsze niż wytrzymałości 
zastosowanych materiałów. Tylko w spoinach pomiędzy gresem naprężenia zostały przekroczone, a to może 
skutkować ich wykruszeniem w części środkowej podłogi. Inne symulacje obliczeniowe (bez uwzględnienia 
obciążeń użytkowych) potwierdziły spełnienie warunku nośności warstw podłogi i jej klejowego połączenia 
ze stropem:
• maksymalne naprężenie ściskające w gresie wyniosło 25,5 MPa < 240 MPa (wytrzymałość gresu),  
a w kleju C2S1 9,87 MPa < 15,3 MPa,
• maksymalne naprężenia pionowe σy w kleju C2S1, łączącego strop z izolacją termiczną XPS wynoszą 
0,007 MPa < 0,14 MPa (wytrzymałość na odrywanie).
Brak maksymalnych ugięć normowych i obciążeń użytkowych 2 kN/m2 (występują tylko oddziaływania 
termiczne i ciężar własny podłogi, co często może mieć miejsce w czasie użytkowania obiektu) skutkuje 
dużymi zapasami nośności w każdej z warstw SLP, np.: w spoinie między gresem wynosi 4,73 MPa < 15,3 MPa.
Niewielkie odchyłki odkształceń i przemieszczeń pomiędzy modelem eksperymentalnym i obliczeniowym 
świadczą o poprawności przyjętych do obliczeń danych materiałowych, jak też właściwym przygotowaniu 
modeli badawczych. Po analizie odkształceń i naprężeń w warunkach termicznego oddziaływania można 
stwierdzić, że system lekkiej podłogi (SLP) może być bezpiecznie użytkowany.
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Streszczenie

Randomizowana metoda wartości wypracowanej pozwala kontrolować czas i koszt prac w trakcie realizacji 
przedsięwzięć budowlanych , gdy roboty realizowane są w warunkach zakłóceń losowych. Aktualnie stosowana 
metoda EVM pozwala na ocenę zgodności aktualnego zaawansowania w czasie i faktycznie poniesionych 
kosztów z przyjętym planem, jednak nie uwzględnia oddziaływania zakłóceń losowych. Podobnie pozwala 
przewidzieć termin i wysokość kosztów realizacji inwestycji. Indywidualne wskaźniki oceny (BCWS, BCWP, 
ACWP) wyliczane są po bieżącej kontroli postępu prac, na podstawie obmiaru i oszacowania faktycznego 
kosztu i czasu trwania robót wykonanych do dnia kontroli. Takie podejście jest wystarczające w stosunkowo 
stabilnych warunkach realizacji inwestycji. W przypadku losowej zmiany warunków realizacji obliczone  
w ten sposób wartości wskaźników mogą być nie do przyjęcia ze względu na zbyt duże różnice w stosunku 
do losowych wartości rzeczywistych. Dlatego proponuje się ulepszenie metody EVM i dodatkową analizę 
warunków ryzyka. W tym podejściu dane z obmiaru robót są randomizowane na podstawie analizy odchyleń 
pomiędzy faktycznie zmierzonymi i planowanymi wartościami czasu trwania i kosztu wykonanych robót. 
Szacuje się randomizowane wartości poszczególnych wskaźników po kolejnych kontrolach postępu prac. Po 
każdej kontroli zaawansowania robót, szacowany jest randomizowany czas trwania i randomizowany koszt 
prac, które pozostały do wykonania. Na tej podstawie wyznacza się harmonogram wykonania pozostałych 
robót. W ten sposób obliczane są pokontrolne randomizowane wskaźniki BDaC, BDtC, BCaC i BCtC. Wartości 
te są weryfikowane po kolejnych kontrolach postępu prac. Po ostatniej kontroli obliczane są randomizowane 
wartości ostatecznego terminu i całkowity koszt realizacji inwestycji, a także randomizowane wartości 
wydłużenia czasu i przekroczenia kosztów całkowitych. Oczywiście dla wartości randomizowanych obliczane 
są odchylenia standardowe poszczególnych wielkości. Korzystając z tych randomizowanych danych, po 
każdej kontroli, obliczane są wszystkie wymienione randomizowane wskaźniki losowe (Tabela 1).
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Tabela 1. Przykładowe wyniki oceny zaawansowania budowy małego mostu po kontrolach

Rys. 1. Przykładowe wykresy ryzyka czasu i kosztów budowy małego mostu po pierwszej kontroli (FI)

Ponadto, w celu lepszej oceny zaawansowania przedsięwzięć budowlanych, ryzyko czasu i kosztu realizacji są 
analizowane i przedstawiane na wykresach ryzyka (Rys. 1).

Metoda została zweryfikowana na podstawie analizy rzeczywistej realizacji przedsięwzięcia budowlanego. 
Wyniki potwierdziły przyjęte założenia i sposób analizy zaawansowania przedsięwzięcia. Zaproponowane 
podejście pozwala na lepszą ocenę postępu prac w warunkach ryzyka, ponieważ uwzględniane jest 
oddziaływanie czynników zakłócających roboty. Warto dodać, że metoda ta nie wymaga znaczących zmian 
w typowym procesie zarządzania budową, zapewnia jednak realistyczne uwzględnienie wpływu czynników 
losowych na przebieg i rezultaty poszczególnych prac i całego przedsięwzięcia.
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Przegląd wybranych metod wsparcia  
w zapewnieniu jakości elementów betonowych  
w oparciu o koncept Construction 4.0

Kinga KATAFONI1, Aneta KOŃCZAK2

1 Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, kinga.katafoni@put.poznan.pl
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Słowa kluczowe: Construction 4.0, symulacja komputerowa, monitoring

Streszczenie

Beton jest najpowszechniejszym materiałem stosowanym w produkcji budowlanej. Możliwości wykonania 
konstrukcji betonowych  różnej wielkości, nadawania im nietypowych kształtów oraz relatywnie szybkie ich 
wznoszenie względem konstrukcji z innych materiałów budowlanych to jedne z głównych walorów i przyczyn 
szerokiego wykorzystania betonu w budownictwie. Wykonywanie betonowych konstrukcji monolitycznych 
jest jednak procesem złożonym, narażonym na działanie wielu czynników zewnętrznych. Czynniki te mogą 
przyczynić się do pogorszenia jakości wykonywanego elementu.

Celem niniejszego referatu jest omówienie wybranych metod i technik wsparcia zapewnienia jakości 
elementów betonowych na różnym etapie cyklu życia obiektu: fazy wykonawstwa- dostawy i ułożenia mieszanki 
betonowej oraz pielęgnacji betonu, a także utrzymania elementu betonowego podczas eksploatacji obiektu.

Jedną z możliwości zapewnienia jakości elementu, zgodnego z projektem jest próba zautomatyzowania 
etapów wytwarzania i eksploatacji w oparciu o ideę Contruction 4.0 wraz z podejmowaniem decyzji  
w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe poprzez użycie systemów łączności i monitorowania (bazujacych na 
Internecie Rzeczy i Digital Twin), przetwarzaniu danych w chmurze i zastosowaniu systemów cyberfizycznych. 
Wprowadzenie technik z zakresu Contruction 4.0 umożliwi analizę szerokiej gamy danych, integracji między 
zasobami, które mogą mieć wpływ na usprawnienie wykonania konstrukcji betonowej oraz dokonanie 
właściwej oceny i planowania konserwacji tej konstrukcji.

Jednym z kluczowych etapów (nie licząc fazy projektowania) wpływających na jakość betonu jest ułożenie 
mieszanki betonowej, poprzedzone procesem wytwarzania i transportem mieszanki na plac budowy. 
Całość etapu powinna zostać zakończona przed rozpoczęciem wiązania betonu, zgodnie z zaprojektowaną 
recepturą. Czas trwania poszczególnych czynności fazy wykonawstwa uzależnione jest od wielu czynników 
zewnętrznych (tj. warunki atmosferyczne, trasa przejazdu, godziny dostarczania mieszanki betonowej, 
rodzaj betonowego elementu itd.), które wpływają na jego probabilistyczny charakter. W celu optymalizacji 
i usprawnienia procesu autorzy proponują wiele rozwiązań. Jednym z nich jest wykorzystanie technik 
wspomagających podejmowanie decyzji opartych na symulacji komputerowej, monitoringu i cyfrowych 
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technologiach bliźniaczych. Metoda ta pozwala kontrolować czas napełniania betonowozów i ich przejazdu 
oraz czas ułożenia mieszanki wraz z jej zagęszczeniem. Wykorzystanie technologii bliźniaczych da również 
możliwość  nadania rytmu pracy i uzyskania charakteru semi deterministycznego procesu, w celu uniknięcia 
przestojów, niekorzystnie wpływających na właściwości betonu. W oparciu o przeprowadzone badania, 
wykorzystanie powyższych technik może przyczynić się do wzrostu wydajności, które ma również wpływ na 
obniżenie kosztów dostawy i usprawnienia prac przy ułożeniu mieszanki betonowej.

Monitoring, system pomiaru temperatury betonu oraz analiza danych w chmurze są narzędziami najczęściej 
wykorzystywanymi w fazie pielęgnacji, jak i eksploatacji elementu. Proces pielęgnacji betonu, często 
zaniedbywany i pomijany, bezpośrednio wpływa na jakość konstrukcji (szczelność, mrozoodporność), 
czas realizacji oraz koszt. Implementacja monitoringu połączonego z systemem czujników (wilgotności  
i temperatury) pozwala, kontrolować warunki dojrzewania betonu, oszacować wskaźnik dojrzałości betonu, 
zbadać rozkład temperatur w elemencie betonowym, a możliwość analizy w czasie rzeczywistym, przyczynia 
się do szybszego reagowania (zastosowanie środków zaradczych) i przeciwdziałania negatywnym czynnikom 
zewnętrznym. W fazie pielęgnacji, jak również w fazie eksploatacji betonu, można wesprzeć procesy 
technologiczne, wykorzystując systemem monitoringu, który zbiera dane graficzne na temat jakości wykonania 
elementu betonowego oraz możliwości występowania ewentualnych wad konstrukcji tj. rysy, pęknięcia. 
Analiza pozyskanego obrazu daje możliwość oceny, czy powstała wada może być usunięta, czy należy 
ponownie wbudować element. Na podstawie przeprowadzonych badań, z wykorzystaniem monitoringu, 
symulacji i Internetu Rzeczy, dokonano analizy danych i przedstawiono ideę systemu, który wykorzystując 
pozyskane dane (np. temperatura, zdjęcie powierzchni betonu) jest w stanie ułatwić podejmowanie decyzji 
na placu budowy,  w czasie rzeczywistym.  

Przedstawione powyżej metody są elementami systemów doradczych. Wykorzystanie ich ma wiele korzyści, 
m. in. usprawnienie procesu, optymalizacja realizacji, zapobieganie kosztownym naprawom. Głównym jednak 
celem jest zapewnienie jakości elementów betonowych, przy zastosowaniu powyższych technik, jest możliwe 
jej osiągnięcie. 
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Zarządzanie dostawami betonu towarowego  
w czasie rzeczywistym w oparciu o symulację
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Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, system doradczy, digital twin, dostawa mieszanki betonowej

Streszczenie

Przedmiotem referatu jest zagadnienie racjonalnego podejmowania decyzji w zarządzaniu dostawami 
betonu towarowego, zapewniające utrzymanie wydajności procesu oraz zapewniając jakość mieszanki 
betonowej. Jednym z narzędzi w usprawnieniu łańcucha dostaw jest wykorzystanie systemów doradczych 
opartych na symulacji zdarzeń dyskretnych DES i technologii bliźniaczych, które mogą posłużyć w planowaniu 
ograniczeniu zmienności w planowaniu dostaw mieszanki betonowej na budowę z uwzględnieniem procesu 
jej wbudowania.

Dostawa mieszanki betonowej na budowę ma charakter cykliczny. Składa się z kilku podstawowych etapów: 
załadunku, transportu mieszanki z wytwórni na plac budowy, wyładunku na budowie i ułożeniu mieszanki 
betonowej oraz powrotu betonowozu do wytwórni. Mieszanka betonowa zmienia swoje właściwości w czasie 
i dlatego istotne jest zachowania odpowiedniego rytmu dostaw, który jest zgodny z zapotrzebowaniem na 
budowie. Zarówno oczekiwanie brygady na budowie w sytuacji opóźnienia dostawy mieszanki betonowej, 
jak i oczekiwanie betonowozu na budowie ze względu na ograniczone możliwości rozładunku wpływają na 
obniżenie wydajności procesu i jakości betonu w konstrukcji. Kluczowe zatem staje się zharmonizowanie 
procesu dostaw, poprzez koordynację pracy brygady z dostawą betonu towarowego na budowę. 

Autorzy proponują usprawnienie procesu przez zastosowanie systemu, którego głównym celem jest 
zapewnienie rytmu pracy i eliminacja zmienności prowadząca do ryzyka utraty jakości mieszanki betonowej. 
Z wykorzystania system doradczego RMCD 4.0 (Ready Mixed Concrete Delivery 4.0) bazującego na uczeniu 
się z przykładów, technikach symulacyjnych oraz kontroli dostawy przy użyciu łączności bezprzewodowej  
i technologii bliźniaczych wynika wiele korzyści, m. in.:
• doskonalenie procesu z uniknięciem kosztownych eksperymentów w praktyce,
• możliwość wyciągania wniosków z poprzednich realizacji zamówień - co umożliwi po pewnym 
czasie przewidywanie procesu na podstawie dotychczasowego doświadczenia,
• możliwości monitorowania procesów w toku z wykorzystaniem urządzeń z funkcją lokalizacji  
i sterowania nimi w czasie rzeczywistym, dostosowując czas dostawy do rytmu zgodnego z wydajnością pracy 
brygady na budowie, itd.
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W referacie przedstawiono ideę uczenia się z przykładów w oparciu o reguły decyzyjne oraz zestawiono ze 
sobą trzy z szeregu dostępnych na rynku polskim programów (Cyclone, FlexSim, Stroboscope) do symulacji 
procesów produkcyjnych, które również mogą być wykorzystane w modelowaniu procesów budowlanych. 
Przedstawiono krótką charakterystykę ze wskazaniem zalet i wad omawianego oprogramowania.  Autorzy 
wykonali symulację dostawy betonu towarowego pod płytę fundamentową, analizując również możliwości 
wykorzystania technologii bliźniaczych, oferowanych przez program FlexSim.

Rys. 1. Wykonana płyta fundamentowa dla omawianego przykładu

Proponowana w referacie metoda wpisuje się w zamierzenia idei Construction 4.0 i obejmuje: wykorzystanie 
czujników służących lokalizacji pojazdów, bezprzewodowej komunikacji uczestników procesu, technik 
symulacyjnych i uczeniu się w oparciu o metody sztucznej inteligencji.
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Predykcja stanu technicznego chłodni 
kominowych - studium przypadku
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Streszczenie

Według aktualnych zaleceń i norm międzynarodowych MC-SLD 2006 i fib MC 2010 a także norm krajowych 
PN-EN 1990 projektowania konstrukcji z betonu konieczne staje się projektowanie tych konstrukcji 
z uwzględnieniem trwałości. Oznacza to, że trwałość konstrukcji jest rozważana, jako jeden z trzech 
równorzędnych elementów niezawodności konstrukcji, obok bezpieczeństwa i użytkowalności. 

Projektowanie konstrukcji betonowych z uwagi na trwałość, nazywane także jako projektowanie na okres 
użytkowania (Service Life Design) bierze za podstawę wyniki obserwacji i badań fizyko-chemicznych 
powodujących niszczenie betonu. Proces niszczenia betonu w wyniku oddziaływania środowiska definiuje 
się jako korozję. Wyróżnia się dwa rodzaje korozji betonu; wewnętrzną i zewnętrzną. Przyczyną korozji 
wewnętrznej mogą być składniki, z których wykonano beton; są to głównie alkalia obecne w cemencie lub 
domieszkach. Korozja zewnętrzna zachodzi pod działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. 
Najczęściej występującymi rodzajami korozji betonu są: karbonatyzacja, korozja chlorkowa, korozja 
siarczanowa, korozja spowodowana reakcją alkalia-kruszywo, korozja ogólnokwasowa, a także korozja 
ługująca i korozja wywołana działaniem mrozu. 

Korozji betonu towarzyszy korozja prętów zbrojeniowych towarzyszą w wyniku czego następują zmiany 
właściwości mechanicznych betonu i stali. Poza ubytkami przekroju mamy do czynienia z spadkiem 
wytrzymałości betonu, spadkiem granicy plastyczności, wytrzymałości i ciągliwości stali zbrojeniowej. 

Przedmiotem analizy są hiperboloidalne chłodnie kominowe zlokalizowane na terenie PGE GiEK S.A. oddział 
Elektrownia Turów. Chłodnie w Turowie mają wysokości 100.0m, ich średnice są następujące: na wylocie 
powietrza 77.6m, w przewężeniu 45.0m (na wysokości 79,5m), w koronie 48.0m, u podstaw słupów 79.2m. 
Grubość ścianki powłok zmienia się w granicach od 40cm do 12cm, a zmiany grubości ścianki kończą się na 
wysokości 26m. Chłodnie są eksploatowane nieprzerwanie od ponad pięćdziesięciu lat. W początkowych  
15-tu latach eksploatacji chłodnie nie były remontowane, a badania stanu technicznego były przeprowadzane 
sporadyczne. Dopiero katastrofa jednej z chłodni w 1987r. przyczyniła się do podjęcia przeglądów technicznych 
i prac remontowych pozostałych obiektów.
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Prace remontowe obejmowały okresową renowację powłok ochronnych; zewnętrznej i wewnętrznej, 
reprofilację ubytków betonu, wymianę części prętów zbrojenia, zabezpieczenia antykorozyjne.  Remonty 
poszczególnych chłodni były przeprowadzane, co kilka lub kilkanaście lat. W 2012r dwie chłodnie, chłodnia 
nr 7 i 8 a w 2014r. chłodnia nr 9 zostały rozebrane w związku z budową nowego bloku energetycznego.  
W 1998r chłodnia nr 2 była wzmocniona dwoma pierścieniami i żebrami za względu na bardzo duże 
imperfekcje geometryczne płaszcza chłodni. Ponad to były wykonywane remonty słupów chłodni, a także tac 
i mis. 

Na rys.1 przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń predykcji właściwości użytkowych metoda PRRD 
i stanu technicznego analizowanych chłodni kominowych. Prognoza zmian właściwości użytkowych PRRD 
(Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution) jest opisem zmian właściwości użytkowych 
obiektów budowlanych w całym okresie jego użytkowania.

Rys. 1. Zmiany stanu technicznego chłodni kominowych PGE Turów

Na rys. 1 można prześledzić przebieg zmian właściwości użytkowych dla każdej chłodni kominowej. Jak 
można zauważyć na tym rysunku na większości chłodni wszystkie prace remontowe były przeprowadzone  
w „odpowiednim” czasie. Dzięki właściwej polityce remontowej nie dopuszczono do tego, aby stan techniczny 
chłodni był niższy niż stan techniczny zadowalający. W trzech przypadkach, chłodni 7, 8 i 4, zbyt długi czas, po 
jakim przystąpiono do prac remontowych spowodował, że stan technicznych chłodni obniżył się nieznacznie 
poniżej stanu technicznego zadowalającego. Nadmienić należy, że były to chłodnie przeznaczone do rozbiórki. 
Zaprezentowany model PRRD pozwala na określenie scenariuszy prac remontowych, polegający na 
odpowiednim wyborze jakości materiałów naprawczych, wyborze technologii wykonania prac remontowych  
i określeniu terminów przeprowadzenia planowanych remontów. Kryterium wyboru terminu przeprowadzenia 
prac remontowych powinien być nieprzekraczalny minimalny poziom właściwości użytkowych Rmin.
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Tabela 1. Charakterystyki badanych przedsiębiorstw

Bariery i ograniczenia wdrażania  
technologii BIM – wyniki badań

Waldemar KOSIEDOWSKI1, Marek WIRKUS2

1 Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, waldemar.kosiedowski@pg.edu.pl
2 Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, mwir@zie.pg.gda.pl

Słowa kluczowe: wdrażanie BIM, projektowanie BIM, zarządzanie projektem budowlanym

Streszczenie

W artykule podjęto próbę zdefiniowania barier i ograniczeń wdrożenia technologii BIM występujących 
w wybranych polskich przedsiębiorstwach realizujących projekty budowlane. Badania przeprowadzono 
jako obserwacje uczestniczące w trzech przedsiębiorstwach realizujących projekty budowlane w latach 
2019-21 oraz wywiady kwestionariuszowe w trzech innych przedsiębiorstwach budowlanych w roku 2021. 
Respondentami były osoby będące właścicielem przedsiębiorstwa (P4) albo sprawujące w nich funkcje 
zarządcze (P5 i P6). Charakterystyki badanych przedsiębiorstw zamieszczono w Tabeli 1.

Cecha     \     
 P1 P 2 P3 P4 P5 P6 

Zatrudnienie (osób) 7  10-20 
(+ ~20) 

10-20 
(30) ok. 12 10-20 

(30) ok. 400 

  
PROJEKTOWANIE TAK TAK nie TAK nie TAK 

  
WYKONAWSTWO nie TAK TAK nie TAK TAK 

Poziom  BIM  
(w skali 0 - 3) 1 1 0 2 0 2 

 projektów w BIM  
w stosunku do wszystkich 25-50% >  75%  –  50-75% – < 25% 

Czas przeprowadzenia 
badania 

lato 
2019 

lato 
2020 

wiosna 
2021 

marzec 
2021 

marzec 
2021 

marzec 
2021 
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Zidentyfikowane główne bariery zastawiono w tabeli nr 2. Wskazywano na wysokie koszty oprogramowania 
jako główną barierę, co jest szczególnie istotne dla mniejszych podmiotów gospodarczych, oraz brak potrzeby 
posiadania tej technologii, występujący w przedsiębiorstwach nie prowadzących działalności projektowej. Brak 
działalności projektowej należy zatem postrzegać jako znaczące ograniczenie potencjału przedsiębiorstwa do 
wdrożenia BIM. Brak wymagań projektowania w BIM ze strony kontrahentów krajowych będący barierą stoi 
w opozycji do istnienia takich wymagań ze strony kontrahentów zagranicznych, na co wskazał respondent  
z przedsiębiorstwa P6.

Bariera     \     
P iorstwo P1  P2 P3 P4 P5 P6 

Koszty oprogramowania +   +   

Brak potrzeby posiadania BIM  (+)  +  +  

Brak  do wiedzy 
o nowych technologiach     +  

Brak  
ze strony kontrahentów      ( kraj) 

Brak pracowników  
 w BIM      +  

Tabela 2. Bariery wdrożenia BIM w opinii respondentów badanych przedsiębiorstw

Tabela 3. Bodźce wdrożenia BIM w opinii respondentów badanych przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne

Z badań wynika, że przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem są bardziej zaawansowane w użytkowaniu 
BIM niż przedsiębiorstwa nie mające tej działalności w swoim profilu, zatem traktować ją można jako jeden 
z czynników stymulujących wdrożenie BIM. Inne bodźce wdrożenia tej technologii wskazywane przez 
respondentów badanych przedsiębiorstw przedstawiono w Tabeli 3.

Bodziec     \     
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Wsparcie ze strony     +   

 na uczelniach 
w kierunku BIM      + 

Wymagania kontrahentów  (+)  +  (zagr.) 

Badania wskazują, że BIM w przedsiębiorstwach prowadzących działalność projektową jest postrzegany jako 
nowy paradygmat podejścia do procesu realizacji projektu budowlanego. Na występowanie przypadków 
narzucania BIM w ramach wymogów formalnych realizacji projektów np. w zamówieniach publicznych, 
wskazał respondent z przedsiębiorstwa P6, w takich sytuacjach wdrożenia BIM nie zawsze były oparte na 
przesłankach merytorycznych. Jako metody służące przezwyciężeniu barier i pobudzeniu upowszechnienia 
BIM autorzy wskazują zachęty ekonomiczne (subwencje dla mniejszych przedsiębiorstw) poparte kampanią 
informacyjną oraz zmiany w systemie prawnym wspomagającym rozwój BIM w Polsce, co w ostatnim czasie 
daje się już zauważać.
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Most tymczasowy jako opcja elastycznego 
projektowania podczas modernizacji przeprawy 
mostowej na rzece Warcie w Obornikach
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2 Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut Budownictwa, jerzy.paslawski@put.poznan.pl

Słowa kluczowe: elastyczność, przedsięwzięcie budowlane, most tymczasowy, scenariusze

Streszczenie

W dzisiejszych czasach następuje bardzo szybki postęp technologiczny nie tylko pod względem 
wykorzystywanych materiałów budowlanych, ale również jako możliwość wspomagania się oprogramowaniem 
komputerowym podczas projektowania procesów budowlanych. Jednakże uzasadnienie do wprowadzania 
nowego podejścia do projektowania opartego na elastyczności, czyli opcji która uwzględnia zmianę 
konfiguracji parametrów w czasie wciąż nie jest proste. Znaczna większość projektów wykonywana jest na 
podstawie znanych schematów, być może łatwiejszych, ale niekoniecznie tańszych czy korzystniejszych dla 
użytkowników systemu. W rezultacie projektant działa zgodnie z założonymi schematami i tworzy projekt nie 
analizując innych możliwych wariantów. 

Celem artykułu jest przedstawienie elastycznego podejścia do projektowania w budownictwie oraz 
zaprezentowanie schematu działania podczas planowania procesu budowlanego jak i również 
rozpowszechnienie idei elastycznego projektowania.

W analizach eksploatacji drogowych znaczenie ma przede wszystkim liczba użytkowników infrastruktury czy 
polepszanie parametrów użytkowych. Uwzględniając długi okres użytkowania infrastruktury komunikacyjnej 
zmiany w niej są pewne, a dotyczyć mogą zarówno warunków działania (np. obciążenie ruchem) jak  
i stawianych wymagań (np. zwiększenie dopuszczalnych parametrów – klasa drogi) czy rozwoju technologii. 

Studium przypadku tego artykułu to remontowany most przez Wartę w Obornikach (woj. wielkopolskie) 
położony jest w ciągu drogi krajowej nr 11. Jest to droga łącząca stolicę województwa z rejonem Pomorza 
co wiąże się z dużym natężeniem ruchu na tym odcinku, a wzmożonym w miesiącach letnich. Konieczność 
wykonania robót remontowych wynikała ze stanu obiektu. Początkowo brano pod uwagę remont kolejnych 
pasów ruchu. Przy założeniu tradycyjnej technologii remont miał trwać ok. 2 lata. Rozważano także możliwość 
wykorzystania tzw. małego mostu jako opcji objazdu. Na takie rozwiązanie nie zgodziły się władze lokalne. 
Najbliższe przeprawy mostowe (Obrzycko i Bolechowo)  są oddalone znacznie – minimalna długość objazdu 
ok. 25 km. Jako opcję rozważano budowę mostu pontonowego, jednak została ona wycofana z uwagi na 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach zmiennego poziomu wody w rzece Warcie itp. 
Całkowita długość remontowanego mostu wynosi 168 m. Przetarg na wykonywanie tych robót w systemie 
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„remontuj i buduj” wygrała firma Strabag. Wartość umowy wynosiła ponad 14 milionów złotych a prace były 
przewidziane do realizacji w okresie 8 miesięcy (z czego 2 miesiące remont przedmiotowego mostu) 

Zakres prac przy remontowanym moście wynosił: przede wszystkim zwiększenie nośności mostu do klasy B, 
wyremontowanie powierzchni na dwóch pasach ruchu po 3,5 m szerokości i 168 m długości. Ponadto części 
chodnikowe zyskały na swojej szerokości o 20 cm z każdej strony. W ramach realizacji tego remontu firma 
wykonała również położenie nowych płyn żelbetowych, montaż nowych barier ochronnych i oświetlenia oraz 
roboty naprawcze drobnych zjawisk korozyjnych na elementach konstrukcyjnych.

Rys. 1. Przeprawa przez tymczasowy obiekt mostowy w Obornikach

Z uwagi na skalę działania, infrastruktura drogowa stanowi doskonały przykład możliwości zastosowania 
elastyczności ze względu na bardzo długi cykl życia, ale również bardzo szybką dynamikę rozwoju sieci 
drogowej. Stąd autorzy oparli swoje analizy na etapowaniu prac przy budowie autostradowej obwodnicy 
miasta Poznania (POZNAN BY-PASS A2) czy obwodnicy miasta Bydgoszczy w ciągu drogi szybkiego ruchu S5. 
W obu przypadkach oparto się na podejściu elastycznym – wykonano jezdnie dwupasmowe uwzględniając 
rozbudowę – dobudowę trzeciego pasa ruchu po wystąpieniu wzrostu natężenia ruchu. 

W analizowanym przypadku wzięto pod uwagę różne scenariusze dotyczące natężenia ruchu (scenariusz 
najbardziej prawdopodobny, optymistyczny i pesymistyczny)  oraz różne możliwości przeprowadzenia prac 
remontowych  różniących się od siebie miejscem objazdu i możliwościami budowy mostu tymczasowego. 
Jak wykazała analiza zastosowanie konstrukcji  mostu tymczasowego zlokalizowanego obok istniejącego, 
remontowanego mostu było racjonalnym rozwiązaniem dla wszystkich scenariuszy.
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Streszczenie

Rzeczywistość na terenach budów pod względem skali zaniedbań, czynników i zjawisk nieporządnych, 
prowadzących do wypadków przy pracy, wskazuje na niski poziom wdrożenia systemów zarządzania 
BHP lub braki w jego stosowaniu. Objawia się to zaniedbaniami w dostępności stosownej, przewidzianej 
przepisami, dokumentacji i instrukcjach, a także szkoleniach pracowników. Mając powyższe na uwadze 
podjęto próbę zbadania faktycznego poziomu wdrożenia systemów zarządzania BHP, w przedsiębiorstwach 
budowlanych, działających na terenie Małopolski. Do analizy danych i budowy modelu posłużono się regresją 
logistyczną. W badaniach posłużono się protokołami powypadkowymi oraz protokołami z kontroli doraźnych, 
sporządzonymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, w latach 2018-2020. Analizie poddano takie 
czynniki, jak: poziom wdrożenia systemu zarządzania BHP i dostępnej dokumentacji, motywacja pracowników, 
rodzaj oddziaływania na pracownika w przedsiębiorstwie budowlanym oraz metody szkoleń pracowników. 
W zakresie metodologicznym posłużono się klasyfikatorem statystycznym w postaci regresji logistycznej. 
Zaproponowana w artykule metoda badań i przedmiot badań są propozycją powiększenia zbioru wiedzy,  
w zakresie rozwoju naukowych metod oceny bezpieczeństwa pracy na budowach oraz w zakresie możliwości 
wykorzystania ich w praktyce. 

Przygotowanie i porządkowanie danych
Informacje uzyskane z analizy protokołów wypadkowych i kontroli doraźnych budów, w łącznej ilości 425 
przypadków, uporządkowano w pięciu grupach zmiennych opisujących: czynniki charakteryzujące teren 
budowy (zmienne X1 do X10), metody szkolenia pracowników (zmienna X11), rodzaj oddziaływania zagrożenia 
na pracownika (zmienne X12 do X15), dokumentacja związana z zatrudnieniem pracowników (zmienne X16 do 
X25) oraz poziom wdrożenia systemu BHP (zmienne X26 do X34). Jako zmienną zależną przyjęto dwustanowe 
Y; NIE - brak wypadku, TAK – wystąpienie wypadku.

Model regresji logistycznej
W budowie wieloczynnikowego modelu regresji logistycznej uwzględniono te zmienne niezależne, dla których 
stwierdzono istnienie statystycznie istotnego związku z wystąpieniem wypadku. Jako wartość graniczną dla 
p-wartości przyjęto 0,1. Zbiór danych został podzielony na dwie części – tak zwany zbiór uczący i zbiór testowy. 
Wykorzystanie podziału na zbiór uczący i zbiór testowy jest najczęściej wykorzystywaną techniką budowy oraz 
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weryfikacji modelu. Dzięki temu można uniknąć efektu przeuczenia (nadmiernego dopasowania do danych 
historycznych), a także sprawdzić zdolność modelu do generalizacji, a tym samym przydatność modelu  
w praktyce. Ostatecznie otrzymano następującą postać funkcji logistycznej, określającej prawdopodobieństwo 
wystąpienia wypadku:

logit(Y = TAK)
                    =-0,62-2,88*X8 (1)+3,68*X3 (1)-1,21*X23 (1)+1,35*X28 (1)-0,41*X13 (1)+1,10*X7 (1)

Zapis X8 (1), oznacza sytuację, kiedy zmienna X8 przyjmuje wartość 1 – w tym przypadku jest to obecność 
balustrad ochronnych, X3 (1)  oznacza pracę na wysokości, X23 (1) wykaz i dokumentacja odzieży,  
ob. roboczego i środków ochr. ind. w firmie, X7(1) zastosowanie środków ochrony zbiorowej, X28(1) 
koordynator BHP, X13 (1) dziennik szkoleń BHP.

Rys. 1. Wykres ważności predyktorów. Zmienna zależna: Wypadek

Przeprowadzone badania pokazują istotną zależność pomiędzy zdarzeniami niepożądanymi na terenie 
budowy (wypadek), a czynnikami nie związanymi bezpośrednio z miejscem zdarzenia (motywacja pracownika, 
koordynator BHP). Ponadto, występowanie czynników nie związanych bezpośrednio z terenem budowy  
w analizie i wykazana ich istotność w zaproponowanym modelu regresji, stanowi praktyczną wskazówkę przy 
organizacji i wdrażaniu systemu bezpieczeństwa, a szerzej przy tworzeniu strategii funkcjonalnej. Potrzebne 
są jednak dalsze prace związane z kalibracją modelu. Przewiduje się zastosowanie metody scoringu.
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Metoda oceny ryzyka realizacji inwestycji 
kolejowych w zakresie kosztu ich realizacji  
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Streszczenie

Przekroczenie zatwierdzonego budżetu często jest nieodłącznym elementem realizacji przedsięwzięć 
budowlanych, szczególnie tych gdzie mogą wystąpić nieprzewidziane zagrożenia. Dlatego każda inwestycja 
budowlana, powinna zawierać elementy prognozowania ryzyka, głównie w zakresie kosztu jej realizacji. 
W literaturze można znaleźć wiele metod dotyczących kontroli kosztów jak i wspomagających realizację 
przedsięwzięć budowlanych, jednak metody te są często uniwersalne i można je dostosować do każdego 
rodzaju obiektu. W literaturze nie spotkano metod dedykowanych stricte dla inwestycji kolejowych.

W artykule przedstawiono główne założenia oryginalnej metody Railway Matrix of Risk Factors (RMRF). 
Za jej pomocą można określić z pewnym prawdopodobieństwem końcowy koszt kolejowych inwestycji 
budowlanych realizowanych w Polsce. Prognozowanie realnych kosztów zostało oparte w niej na wiarygodnej 
bazie danych w zakresie konkretnych czynników ryzyka, które zostały identyfikowane w skali całego kraju. 
Dokonano tego na podstawie szeroko zakrojonych badań nad literaturą krajową oraz zagraniczną, analizie 
dokumentów kontraktowych jednej z największych inwestycji kolejowych w Polsce oraz ogólnopolskiego 
badania ankietowego. Badanie zostało przeprowadzone wśród starannie wyselekcjonowanych inżynierów 
uczestniczących w procesach budowy obiektów kolejowych reprezentujących wszystkie strony procesu 
inwestycyjnego. Uzyskane dane zostały odpowiednio zgrupowane w zbiory i opracowane z użyciem 
odpowiednich modeli statystycznych dostępnych w pakiecie IBM SPSS Statistics 23. Wynikiem tych analiz są 
listy czynników ryzyka, które wg przeprowadzonych badań mają najczęściej największy wpływ na przebieg 
robót na kontraktach kolejowych w Polsce. 

W artykule przedstawiono również implementację metody w rzeczywistym procesie realizacji inwestycji 
kolejowej. Sposób obliczenia prawdopodobnych kosztów realizacji inwestycji na podstawie zaproponowanej 
metody został przedstawiony na przykładzie harmonogramu rzeczowo-finansowego z budowy linii kolejowej 
E20 – projekt POIiŚ 7.1–9.1. Kontrakt był realizowany zgodnie z procedurami żółtej książki FIDIC, czyli  
w systemie „Projektuj i Buduj”. 
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Analiza numeryczna została przeprowadzona za pomocą specjalnie opracowanego arkusza kalkulacyjnego 
w Microsoft Excel (rys.1). Arkusz jest częścią składową proponowanej metody i na podstawie zdefiniowanych 
przez użytkownika danych oblicza procentowy wskaźnik wag poszczególnych czynników ryzyka. Kolejno wagi 
te zostały skorelowane z konkretnymi zadaniami w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Rys. 1. Matryca ryzyka. Etap budowy. Opracowanie własne

W konsekwencji powyższych działań otrzymano prawdopodobne koszty wszystkich rzeczywistych zadań, 
które po naniesieniu na plan bazowy utworzyły zaktualizowaną wersję HRF. Na podstawie wykonanych 
obliczeń zauważono znaczny wzrost kosztów (ok. 32,5%) w stosunku do planu bazowego. 

Szersze badania wykonane przez autorów dają podstawę sądzić, że zidentyfikowane przez nich czynniki 
ryzyka i zaproponowana w artykule metoda wyznaczania prawdopodobnych kosztów inwestycyjnych,  
w znaczny sposób mogą podnieść wiarygodność planowanych kosztów inwestycji kolejowych w Polsce  
i znacząco oddziaływać na realizację inwestycji budowlanych.
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Przedmiotem badań jest ocena wpływu modyfikatora w postaci proszku polimerowego na pękanie podbudowy 
wykonanej w technologii recyklingu głębokiego na zimno z mieszanki mineralno-cementowej z emulsją 
asfaltową. Badanie wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-44, w dwóch temperaturach 
otoczenia, tj. 0°C oraz 20°C. Wybrane temperatury odzwierciedlają zakres pracy podbudowy w przekroju 
całego roku. Skład mieszanek MCE  został zaprojektowany z wykorzystaniem planu eksperymentu Boxa-
Behnkena. Plan ten umożliwia kontrolę ilości trzech zmiennych tj. cementu, polimeru i emulsji asfaltowej  
w składzie mieszanki MCE. Należy on do planów eksperymentów, w których zmienne niezależne występują na 
trzech poziomach: -1.0, 0.0 i +1.0. Plany tego typu nie zawierają doświadczeń, w których wszystkie zmienne 
niezależne przyjmują wartości skrajne, co pozwala uniknąć doświadczeń w ekstremalnych warunkach. 
Mieszanka mineralna zawierała w swoim składzie destrukt asfaltowy w ilości 50% oraz kruszywo doziarniające. 
Stanowiło je w 30% kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31.5 mm oraz w 20% kruszywo 0/4 mm. Zgodnie  
z przyjętym planem eksperymentu, mieszanki różniły się zawartością cementu, emulsji asfaltowej oraz 
modyfikatora polimerowego. Cement i modyfikator polimerowy dozowano z krokiem 1.5%, od zawartości 
0.5% do 3.5% w mieszance. Ilość emulsji asfaltowej zawierała się w przedziale 0.0% do 5.0%. Efektem badań 
odporności na pękanie w układzie SCB było wyznaczenie trzech parametrów: odkształcenie przy maksymalnej 
sile εmax, naprężenie w momencie uszkodzenia σmax, oraz odporność na pękanie KIC. 

Wyniki badań pozwalają zaobserwować zależność wpływu ilości spoiw oraz modyfikatora polimerowego 
na odporność recyklowanej podbudowy na powstawanie spękań. Jest to niezwykle istotne w przypadku 
wykonywania podbudowy drogowej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. W przypadku 
przesztywnienia mieszanki istnieje ryzyko wystąpienia spękań oraz ich przeniesienia na warstwy asfaltowe 
konstrukcji nawierzchni. Recyklowane mieszanki zawierające w swoim składzie modyfikator polimerowy 
charakteryzują się lepszą odpornością na spękania niż tradycyjne mieszanki mineralno-cementowo-
emulsyjne. Potwierdzają to uzyskane wyniki badań odporności na pękanie podbudowy (KIC). W przypadku 

Ograniczenie pękania podbudowy drogowej 
z mieszanki mineralno-cementowej z emulsją 
asfaltową poprzez wprowadzenie do jej składu 
proszku polimerowego

Jakub KRASOWSKI1, Przemysław BUCZYŃSKI2, Marek IWAŃSKI3
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Streszczenie
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wzrostu ilości modyfikatora polimerowego z 0.5% do 2.0%, przy stałej zawartości cementu na poziomie 0.5% 
w recyklowanej mieszance, uzyskano dwukrotnie większą odporność na pękanie.  Dla mieszanki zawierającej 
0.5% modyfikatora polimerowego wartość KIC = 2.90 N/mm3/2 , natomiast przy zawartości modyfikatora 
polimerowego równiej 2.0%, wartość KIC = 5.81 N/mm3/2 . 

W ramach analizy wyników wykonano powierzchnie dopasowania dla poszczególnych parametrów 
mieszanek. Poniżej na Rys.1 przedstawiono wykres odporności na pękanie KIC dla recyklowanych mieszanek 
z modyfikatorem polimerowym w 20°C.

Rys. 1. Wykresy powierzchni odporności na pękanie KIC w temperaturze 20°C, uwzględniające zawartość cementu oraz emulsji asfaltowej  
przy zawartości modyfikatora polimerowego w ilości (a) 0.0%; (b) 3.5%

Przez zwiększenie ilości modyfikatora polimerowego w mieszance, wartość wskaźnika odporności na pękanie 
KIC zyskuje na stałości rezultatów. Korzystne rezultaty można otrzymać w przypadku mieszanki zawierającej 
jedynie 2.0% emulsji asfaltowej oraz 2.0% cementu. Zastosowanie modyfikatora polimerowego pozwala na 
redukcję ilości pozostałych lepiszczy. Dlatego niezwykle istotne wydaje się optymalizowanie składu mieszanki 
mineralno-cementowej z emulsją asfaltową i modyfikatorem polimerowym, na rzecz poprawy parametrów 
recyklowanej podbudowy, co może przełożyć się na trwalsze konstrukcje nawierzchni drogowych.
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W prezentowanej pracy określono nośność na ścinanie i/lub zginanie dwuprzęsłowych belek z betonu 
z włóknem stalowym lub bazaltowym. Dokonano również pomiarów następujących wielkości: reakcji 
podporowych, ugięcia w środku rozpiętości obu przęseł belki, odkształcenia na powierzchni betonu w środku 
rozpiętości przęsła w strefie ściskanej i rozciąganej, zarysowania (rozwój zarysowania i szerokość rys) przy 
użyciu techniki cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Aby ocenić wpływ obecności włókien na nośność na ścinanie, 
wykonano obliczenia nośności belek ze zbrojeniem podłużnym i zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien 
stalowych lub bazaltowych, zgodnie z zaleceniami norm fib Model Code 2010 [1] i RILEM TC 162-TDF 2003 [3]. 
Do wykonania betonów wykorzystano cement portlandzki CEM I 42,5N w ilości 300 kg/m³ o stosunku w/c= 
0,50. Jako kruszywo stosowano mieszaninę piasku oraz kruszywa grubego. Frakcja 0/2 mm stanowiła 51%, 
frakcja 2/4 mm – 20%, a frakcja 4/8 mm – 29% stosu okruchowego. Włókna stalowe (długość 50 mm; średnica 
1 mm) i włókna bazaltowe (długość 50 mm; średnica 0,02 mm) dodawano do betonu cementowego w ilości 
odpowiednio 78,5 i 5,0 kg/m3.

W programie badań belek dwuprzęsłowych w skali naturalnej założono trzy serie elementów próbnych 
różniące się rozkładem zbrojenia poprzecznego. Każda seria składała się z 3 belek o wymiarach 120×300×4150 
mm z rożną ilością strzemion oraz zbrojenia rozproszonego (rys. 1). Serie charakteryzowały się:
• w serii C-I, zbrojono na ścinanie strzemionami o maksymalnym rozstawie ustalonym 
                 wg EN 1992-1-1 [4] symetrycznie względem środkowej podpory;
• w serii C-II, strzemiona miały rozstaw dwukrotnie większy niż ustalony z EN 1992-1-1 [4];
• w serii C-III były całkowicie pozbawione strzemion.

Badanie wpływu włókien stalowych  
lub bazaltowych na nośność na ścinanie 
zbrojonych dwuprzęsłowych belek betonowych 
za pomocą cyfrowej korelacji obrazu

Julita KRASSOWSKA1, Marta KOSIOR-KAZBERUK2

1,2 Politechnika Białostocka, Katedra Konstrukcji Budowlanych, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, 
    j.krassowska@pb.edu.pl, m.kosior@pb.edu.pl

Słowa kluczowe: włókna stalowe, włókna bazaltowe, nośność na ścinanie, technika cyfrowej korelacji obrazu 
DIC
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Rys. 1. Schemat badanych belek w serii (a) C-I, (b) C-II i (c) C-III

Tabela 1. Podsumowanie wyników badań

Maksymalne zmierzone wartości obciążeń, ugięć w połowie rozpiętości; obciążenia rysujące oraz model 
zniszczenia dla wszystkich badanych belek podano w Tabeli 1.

Na podstawie badania eksperymentalnego można wyciągnąć następujące główne wnioski:
• nośności na ścinanie belek dwuprzęsłowych o długości L=4,15m zwiększyła się dzięki zastosowaniu 

z betonu z dodatkiem włókien stalowych lub bazaltowych;
• obecność w betonie włókien stalowych spowodowała zmianę charakteru pracy belek z kruchego 

na quasi-plastyczny, w belkach z betonu z włóknem bazaltowym przebieg zniszczenia w końcowej 
fazie był raczej nagły i miał kruchy charakter;

• wraz z dodatkiem zbrojenia rozproszonego rośnie liczba rys prostopadłych, a ich rozwarcie maleje.

Literatura:
[1]            Ajdukiewicz A. Pre – norma Konstrukcji Betonowych fib Model Code 2010. vol. 1. Kraków: 

Polska Grupa Narodowa fib Stowarzyszenie Producentów Cementu; 2014.
[2]            Ajdukiewicz A. Pre – norma Konstrukcji Betonowych fib Model Code 2010. vol. 2. Kraków.: 

Polska Grupa Narodowa fib Stowarzyszenie Producentów Cementu; 2014.
[3]            RILEM TC 162 – TDF Test and design methods for steel fibre reinforced concrete. Materials 

and Structures 2003:560–7.
[4]             Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. Polski Komitet 

Normalizacji; 2008.

Niniejsza praca badawcza została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP; numer 
projektu WZ/WB-IIL/4/2020.
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Tabela 1. Skład chemiczny stali użytej do badań

Ocena jakości walcowanych prętów stalowych 
według kryterium Bekaert’a, stosowanych  
do betonu sprężonego

Robert KRUZEL¹, Paweł HELBRYCH²

¹ Wydział Budownictwa, Politechniki Częstochowskiej, Akademicka 3. 42-200 Częstochowa, robert.kruzel@pcz.pl
² Wydział Budownictwa, Politechniki Częstochowskiej, Akademicka 3. 42-200 Częstochowa, pawel.helbrych@pcz.pl

Słowa kluczowe: strunobetony, pręty żebrowane, kablobetony

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań stalowych prętów walcowanych i walcówki wysokowęglowej 
stosowanej dla konstrukcji betonów sprężonych, pod kątem odbioru wg wytycznych narzuconych przez firmę 
Bekaert i wg ogólnie przyjętych standardów Betaert’a dla stalowych linek i kordów. Walcówka po gorącym 
walcowaniu powinna być najwyższej jakości. Bardzo ważnym jest aby walcówka przeznaczona na struny do 
betonów, nie wykazywała żadnych wad powierzchniowych. Szczególnie w postaci zawalcowań, zwęgleń, rys  
i pęknięć. Wady powierzchniowe mogą być przyczyną powstawania niejednorodnego uteksturowania w czasie 
ciągnienia lub walcowanie na zimno, ponadto poważnie obniżają własności me chaniczne materiału. Obecnie 
dla strunobetonów, takich odbiorów stalowych prętów walcowanych, w tym walcówki jeszcze się nie stosuje, 
jednak należy podnosić standardy jakościowe i kontrolować półprodukty dla budownictwa, gdzie wymagane 
są strunobetony lub kablobetony, a badania te powinny być wręcz obowiązkowe, o czym mogliśmy przekonać 
się gdy 14 sierpnia 2018 roku tuż przed południem, gdy podczas gwałtownej burzy doszło do zawalenia się 
250-metrowego odcinka gigantycznej konstrukcji mostowej w Genui. 

Walcówka po gorącym walcowaniu pochodząca od jednego z głównych polskich producentów, o średnicy 
nominalnej ø5,5mm powinna być najwyższej jakości – co jest celem podjętych badań. Do badań użyto stali 
wysokowęglowej o składzie chemicznym zamieszczonym w tab. 1.
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Aby drut stalowy mógł być zastosowany w konstrukcjach typu strunobeton lub kablobeton, musi spełniać 
wiele wymagań odnośnie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, żywotności i własności technologicznych. 
Decydujący wpływ na jakość drutów stalowych ma jakość materiały wejściowego – w tym przypadku walcówki. 
W firmie Bekaert w Belgii, opracowano kompleksową metodę oceny walcówki, kwalifikującą różne cechy 
walcówki w formie punktów, którą to metodę zaimplementowano do tych badań, jako oceny walcówki 
na strunobetony. Warunki techniczne metody oceny jakości walcówki, oprócz oceny składu chemicznego  
i jej własności mechanicznych, zmuszają producenta walcówki do przeprowadzenia dodatkowych badań, 
takich jak: badania metalograficzne, określenie wad powierzchniowych, określenie owalności walcówki.  
W artykule przedstawiono badania takiej właśnie oceny obejmującą w  badaniach metalograficznych: 
strukturę pasmową, segregację i wtrącenia. Podczas badań powierzchni, przebadano wady w postaci rys  
i pęknięć. Ocenę dokonano na zasadzie systemu punktów karnych, która umożliwia ocenę wytopu, czy partii 
walcówki poprzez określenie wskaźnika jakości walcówki KJ i stopnia jej czystości SJ. Wskaźnik jakości walcówki 
KJ jest wyznaczony na podstawie punktów karnych po określeniu na 12 próbkach struktur pasmowych, 
segregacji, pęknięć oraz wtrąceń. Sposób obliczenia wskaźnika jakości walcówki oraz wskaźnik czystości 
stali – SJ, przedstawia się następująco: KJ (SJ) = 100 minus suma punktów karnych. W systemie Bekaert’a 
pęknięcia oznacza się, rozpoczynając od długości 0,15mm. W przypadku specjalnych zastosowań walcówki, 
mierzy się je zawsze. Wtrącenia niemetaliczne (twarde i nietwarde) w badanych próbkach określono za 
pomocą mikroskopu na próbkach pobranych w miejscu najbardziej zanieczyszczonego pola każdej próbki 
w zależności od liczby i grubości wtrąceń. Badania te są oparte na metodzie szwedzkiej Jemkontoret (wg 
ASTME45). Owalność, czyli różnica pomiędzy wymiarami maksymalnymi i minimalnymi średnic mierzonych 
na tym samym przekroju, jest oceniona jako słaba lub znacząca: tzn. w badaniach owalność wyrażono  
w procentach w odniesieniu do 100 kręgów. Oprócz analizy chemicznej na próbkach drutu wykonano 
również analizę metalograficzną w celu określenia wtrąceń mechanicznych takich jak: sulfidy i krzemiany  
(o wielkości ≥ 3 mikrony), oraz niemetalicznych wtrąceń: oksydy i krzemiany (grubości < 3 mikrony). Maksymalna 
dopuszczalna grubość niemetalicznych wtrąceń wynosi 15 mikronów. Indeks jakości (KJ) minimalnie powinien 
wynosić 72. (zgodnie z wytycznymi Bekaert’a), co oznacza, że walcówka spełnia wymagania stawiane przez 
producentów  stalowego drutów do strunobetonów. W badaniach laboratoryjnych próbek walcowanych, nie 
znaleziono żadnych wad powierzchni i nie zostały one wyszczególnione. Materiał od strony chemicznej oraz 
metalograficznej jest oceniony jako bardzo dobry i porównywalny z walcówkami największych producentów 
światowych, wytwarzających walcówkę wykorzystywaną do produkcji strunobetonów. Walcówka posiada 
końcową ocenę jakości wg Bekaert’a, która wyniosła:  KJ = 75,50 co oznacza, że jest bardzo dobrej jakości  
i z powodzeniem nadaje się na tak odpowiedzialny wyrób, jakim jest drut strunobetonowy z przeznaczeniem 
na betony sprężone.
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Wpływ włókien polipropylenowych w postaci 
mikrosiatek na właściwości mechaniczne 
betonów
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Słowa kluczowe: włókna polipropylenowe, włóka fibrylowane, włókna stalowe

Streszczenie

Rozwój przemysły obecnie skupia się na problemie ograniczenia zużycia wyczerpywalnych surowców 
naturalnych. Z tego powodu, trend modyfikacji i ulepszania istniejących materiałów, ciągle się rozwija. 
Wysoka wytrzymałość na ściskanie betonów i stosunkowo niska wytrzymałość na rozciąganie, wymusza 
próby wzmacniania go. Jednym ze sposobów poprawy właściwości mechanicznych betonów jest dodawanie 
włókien. Obecnie włókna do betonów wykonane są z wielu różnych materiałów. Do betonów dodaje się włókna 
stalowe, polimerowe, bazaltowe, węglowe lub naturalne. Najczęściej jednak fibrobetony zawierają w sobie 
włókna stalowe lub polimerowe. Do wykonywania włókien polimerowych najczęściej stosuje się polipropylen, 
polietylen, poliester, nylon, poliakryl, aramid Wraz z rozwojem technologii szybkich w budownictwie jak  
np. maszyny do układania jastrychów z kontrolą laserową, zastosowanie włókien do betonu wzrosło.

W artykule podjęto zagadnienie dodatku makrowłókien polipropylenowych w postaci mikrosiatek do 
betonów jako zbrojenie rozproszone oraz dodatku typowych haczykowatych włókien stalowych. Długość 
włókien polipropylenowych wynosiła 50 ± 1,5 mm, forma włókna to siatka o oczku 4x4 mm, zwinięta w wiązkę. 
Wiązka o grubości ok. 4 mm. Pole powierzchni siatki po rozwinięciu ok. 0,005 m2. Długość stalowych włókien 
haczykowatych wynosiła 50 mm, a stal z której zostały wykonane miała wytrzymałość na rozciąganie równą 
Rₘ = 950÷1000 MPa.

Celem badań było określenie wpływu polipropylenowego zbrojenia rozproszonego na właściwości 
mechaniczne kompozytów betonowych i porównanie z betonami z dodatkiem typowego stalowego zbrojenia 
rozporoszonego. Zakres badań przewidywał sprawdzenie wpływu ilości dozowania włókien na właściwości 
mieszanki betonowej, sprawdzenie nasiąkliwości, mrozoodporności betonów zbrojonych włóknami 
polipropylenowymi i stalowymi oraz ich wytrzymałości na ściskanie i zginanie. 

93

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Tabela 1. Właściwości włókien dodawanych do betonu

Do badań zaprojektowano mieszankę betonową, której składniki są powszechnie dostępne. Zaprojektowano 
mieszankę kontrolną SK oraz 4 serie badawcze betonów modyfikowanych dodatkiem makrowłókien 
polipropylenowych o długości 50 mm w ilości dozowania wynoszącej: 0,5 kg/m³, 1,0 kg/m³, 1,5 kg/m³,  
2,0 kg/m³ oraz 4 serie badawcze betonów modyfikowanych dodatkiem stalowych włókien rozproszonych  
o długości 50 mm w ilości dozowania: 10 kg/m3, 15 kg/m³, 20 kg/m³, 25 kg/m³.

Beton zaprojektowano metodą analityczno-doświadczalną. Współczynnik W/C mieszanki betonowej wynosił 
0,45. Składniki wykorzystane do batonów poddanych badaniom to: cement portlandzki CEM II 32,5 R, 
mieszanka kruszywa żwirowego frakcji 2-8 mm oraz 8-16mm, piasek frakcji 0-2 mm, superplastyfikator BASF 
MasterEase 5051 w ilości 2,5% masy cementu. Przyjęto, że klasa betonu użytego do badań nie powinna być 
niższa niż C25/30, a projektowana konsystencja to S4. Wszystkie próbki zostały wykonane oraz przebadane w 
Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. 

Dla każdej serii oznaczano klasę konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2, wytrzymałości 
na ściskanie wg PN-EN 12390-3, oraz wytrzymałości betonu na rozciąganie w próbie zginania – belka 
wolnopodparta obciążona symetrycznie jedną siłą wg PN-EN 12390-5. Przeprowadzono również badania 
mrozoodporności metodą bezpośrednią wg PN-88/B-06250, dla klasy odporności F150. Badania nasiąkliwości 
betonu były prowadzone według normy PN-EN 12390-6:2011.

W badaniach stwierdzono, iż dodatek włókien polipropylenowych i stalowych nie jest bez znaczenia 
dla właściwości świeżej mieszanki betonowej oraz dla gotowego wyrobu betonowego. Na podstawie 
przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wraz ze wzrostem dodatku włóknistego do mieszanki 
betonowej zmianie ulega konsystencja i urabialność mieszanki betonowej. W przypadku dodania zbyt dużej 
ilości włókien polipropylenowych do mieszanki betonowej, jej cechy mechaniczne jak wytrzymałość na 
ściskanie, wytrzymałości betonu na rozciąganie w próbie zginania czy mrozoodporność ulegają pogorszeniu. 
W zakresie dozowania włókien stalowych, nie zaobserwowano aby dodatek włókien negatywnie wpływał na 
właściwości mechaniczne betonów.  

Po przeprowadzonych badaniach za optymalną ilość dodanych włókien polipropylenowych w postaci 
mikrosiatek do zaprojektowanej mieszanki betonowej można uznać 1,0 kg/m³, seria ta zachowała 
zaprojektowaną klasę konsystencji oraz uzyskiwała najlepsze wyniki wytrzymałości na ściskanie, zginanie  
i odporności na mróz. W przypadku włókien stalowych najlepsze wyniki w badaniach wytrzymałościowych 
uzyskiwały próbki z serii z dodatkiem włókien stalowych w ilości 25 kg/m³.
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Optymalizacja przepływów pieniężnych  
przy użyciu zmodyfikowanej metody  
łańcucha krytycznego dla przedsięwzięć  
wykorzystujących energię odnawialną
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przepływy pieniężne

Streszczenie

Przedsięwzięcia budowlane charakteryzuje się niepewnością warunków realizacji pomimo powtarzalności 
poszczególnych składowych procesu inwestycyjnego. Jednym ze skutków tej niepewności, jest niewłaściwe 
oszacowanie różnorodnych zakłóceń, powodujących nieterminowość wykonania poszczególnych robót  
i całego przedsięwzięcia oraz związane z tym straty finansowe wykonawcy robót. Straty te są spowodowane 
przede wszystkim karami umownymi, naliczanymi przez zamawiającego i ewentualnych podwykonawców. 

W przypadku modelowania niepewności warunków realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem miary 
probabilistycznej, największe znaczenie praktyczne w zapewnianiu stabilności terminu zakończenia 
przedsięwzięcia ma metoda łańcucha krytycznego. Łańcuch krytyczny (ang. Critical Chain) jest definiowany 
jako zbiór czynności w modelu sieciowym, których suma czasów wykonania determinuje czas realizacji całego 
projektu, przy uwzględnieniu zależności technologicznych pomiędzy czynnościami i dodatkowych zależności 
nieformalnych, wprowadzonych dla zbilansowania zasobów odnawialnych o ograniczonej dostępności. 
W licznych źródłach literaturowych podkreśla się takie zalety tej metody, jak: zapobieganie planowaniu 
nadmiernie długich terminów realizacji budów dzięki eliminacji rezerw w oszacowaniach czasów wykonania 
robót; ułatwienie podejmowania działań korygujących przebieg budowy dzięki nieskomplikowanemu 
mechanizmowi monitorowania buforów.

Stabilność terminu zakończenia przedsięwzięcia uzyskuje się dzięki: 
a) właściwej identyfikacji czynności, tworzących łańcuch krytyczny i łańcuchy zasilające, grupujące czynności 
nie zaliczone do łańcucha krytycznego; b) wprowadzeniu: na końcu łańcucha krytycznego: bufora projektu, 
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stabilizującego termin zakończenia całego projektu; w miejscach, gdzie łańcuchy zasilające łączą się  
z łańcuchem krytycznym: buforów zasilających, chroniących łańcuch krytyczny przed propagacją zakłóceń, 
powodujących opóźnienia realizacji czynności w danym łańcuchu zasilającym.

Metoda łańcucha krytycznego ma również pewne niedoskonałości, do których należy przede wszystkim 
brak jednoznacznego wskazania sposobu grupowania czynności niekrytycznych w łańcuchy zasilające oraz 
niejednoznaczność sposobu wymiarowania buforów zasilających. W rezultacie, często zachodzi konieczność 
arbitralnej korekty wyliczonych rozmiarów buforów zasilających przed ich wprowadzeniem do harmonogramu. 
Problemem jest również wymiarowanie buforów zasilających z uwzględnieniem topologii modelu sieciowego 
i wynikających stąd zależności pomiędzy czynnościami ulokowanymi w różnych łańcuchach zasilających 
oraz w łańcuchach zasilających i w łańcuchu krytycznym. Artykuł dotyczy wykorzystania metody łańcucha 
krytycznego do harmonogramowania budowy obiektów wykorzystujących energię odnawialną. Wiatr jest 
odnawialnym źródłem energii, które jest całkowicie darmowe i niewyczerpalne. Co więcej, energia wiatrowa 
jest powszechnie dostępna, a w związku z tym nie wymaga importowania. Proces wytwarzania takiej energii 
nie generuje do atmosfery skutków ubocznych w postaci emisji szkodliwego dwutlenku węgla i innych 
zanieczyszczeń. Farmy wiatrowe posiadają duży potencjał energetyczny i są w stanie wytworzyć nawet  
do 70 razy więcej energii, niż jest potrzebne do ich zainstalowania, eksploatowania i demontażu. Proces 
budowy takich farm może jednak zostać zoptymalizowany, co pozwalałoby na jeszcze większą opłacalność 
takich inwestycji oraz przeciwdziałanie zakłóceniom podczas ich realizacji. Temat ten jest szczególnie 
istotny z punktu widzenia coraz powszechniejszego stosowania źródeł energii oraz postępujących zmian 
klimatycznych.

W artykule przedstawiono metodę wymiarowania buforów w harmonogramie, umożliwiającą szybką ocenę 
jakości danego harmonogramu oraz rozwiązanie zadania stabilizacji terminu zakończenia budowy. Istotą 
przedstawionej metody jest dwuetapowe wymiarowanie buforów z wykorzystaniem technik optymalizacji 
deterministycznej i optymalizacji stochastycznej. W etapie pierwszym, wyznacza się rozmiary buforów, 
których wprowadzenie do harmonogramu zapewnia maksymalizację minimalnych zapasów czasu czynności 
niekrytycznych. W etapie drugim, dokonuje się korekty wstępnie wyznaczonych rozmiarów buforów w sposób 
zapewniający przeciwdziałanie propagacji zakłóceń pomiędzy poszczególnymi łańcuchami zasilającymi oraz 
pomiędzy łańcuchem krytycznym i łańcuchami zasilającymi. Kryteria optymalizacji obejmują czas realizacji 
budowy oraz jej parametry finansowe i ekonomiczne, wyznaczane na podstawie analizy przepływów 
pieniężnych. Ograniczenia planistyczne obejmują dopuszczalny czas realizacji budowy oraz dostępność 
zasobów rzeczowych i finansowych.

Działanie przedstawionej metody zostało zilustrowano w artykule na przykładzie harmonogramu budowy 
elektrowni wiatrowej. Metoda została również przetestowana na innych przykładach przedsięwzięć 
budowlanych. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że przedstawiona metoda zapewnia stabilność 
terminu zakończenia budowy oraz stabilność jej parametrów finansowych i ekonomicznych. 
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Weryfikacja doświadczalna stanu  
odkształcenia podbudowy recyklowanej 
z innowacyjnym spoiwem drogowym 
uwzględniająca analizy termiczne warstw

Grzegorz MAZUREK¹, Przemysław BUCZYŃSKI¹, Marek IWAŃSKI¹, Marcin PODSIADŁO¹

¹ Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Słowa kluczowe: podbudowa recyklowana, asfalt spieniony, liniowa lepkosprężystość, rozkład temperatury, 
weryfikacja doświadczalna

Streszczenie

Wybór spoiwa aktywnego wpływa istotnie na właściwości fizyczne oraz mechaniczne recyklowanej mieszanki 
w technologii recyklingu głębokiego na zimno FRCM. Kolejnym ważnym aspektem nieodzownie związanym 
z pracą mieszanek FRCM jest właściwe rozpoznanie zmiany sztywności względem czasu obciążenia  
i temperatury. Zgodnie z wcześniej przeprowadzonymi badaniami przez zespół Politechniki Świętokrzyskiej 
ujawniono korzystny wpływ optymalnej kompozycji spoiwa na minimalizację przedwczesnych spękań 
indukowanych termicznie.

Zasadniczym celem niniejszego artykułu była walidacja terenowa skuteczności przyjętego rozwiązania, 
którym był opracowanie i wdrożenie trójskładnikowego spoiwa. Jego skład wynikał z procesu wielokryterialnej 
optymalizacji szeregu właściwości zaprą oraz mieszankę recyklowanych. W literaturze nie istnieją podobne 
rozwiązania w których zastosowano trójskładnikowe spoiwo, którego kompozycja została dostosowana do 
występujących lokalnie warunków. Symulacja wpływu spoiwa na warstwę recyklowaną z uwzględnieniem 
efektów reologicznych może zostać przeprowadzona z zastosowaniem metod numerycznych. Nie mniej 
jednak w sytuacji zastosowania nowych materiałów wymagana jest weryfikacja wyników numerycznych stanu 
odkształcenia konstrukcji ze stanem rzeczywistym z wykorzystaniem odcinka doświadczalnego. 

W referacie skupiono się głównie na aspekcie zgodności wyników zgromadzonych w efekcie działania na 
odcinku doświadczalnym monitoringu stanu odkształcenia z wynikami numerycznymi. Analiza numeryczna 
opierała się o skalibrowane lepkosprężyste modele fizyczne. Ponadto na odcinku testowym zainstalowano 
również monitoring czynników środowiskowych. Ocena zmian temperatury i wilgotności w przekroju 
drogi była ważnym elementem procesu badawczego, gdyż pozwalała na precyzyjną ocenę współczynnika 
przewodzenia ciepła i w konsekwencji poprawną analizę rozkładu temperatury w przekroju drogi. Rozkład 
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temperatury określono korzystając z równania przewodnictwa cieplnego Fouriera-Kirchhoffa. Przeciętna 
różnica pomiędzy zarejestrowaną temperatura a jej wartością prognozowaną wynosiła 1.98ºC. 

W rezultacie uwzględnienia efektu temperatury w przekroju konstrukcji warstw nawierzchni uzyskano 
również wysoką zgodność stanu odkształcenia zarejestrowanego przez system monitoringu z wynikami 
numerycznymi (Rys. 1).

Rys. 1. Stan odkształcenia poziomego równoległego do osi drogi E22 w warstwie FRCM: a) zmiana odkształcenia pod kołem tylnej osi pojazdu  
w czasie; b) zmiana odkształcenia po 1200s

W rezultacie, na podstawie wykonanych badań i analiz, sformowano następujące wnioski:

•  Wykorzystanie danych z monitoringu stanu odkształcenia i przemieszczenia potwierdziło wysoką
efektywność zastosowanego modelowania z wykorzystaniem uogólnionego modelu Maxwella do opisu 
zjawiska relaksacji próbek mieszanek recyklowanych.

• Monitoring temperatury oraz wilgotności pozwolił na identyfikację współczynnika przewodzenia ciepła
pozwalającego na oszacowanie dystrybucji  temperatury w przekroju konstrukcji nawierzchni. 

•  Zaobserwowano istotną różnicę pomiędzy wynikami ITSDRY i Vm względem próbek pobranych z nawierzchni 
w postaci rdzenia i próbkami sporządzonymi w laboratorium. Próbki pobrane z nawierzchni miały strukturę 
bardziej zamkniętą i wyższe wartości ITSDRY w stosunku do próbek wykonanych w laboratoriom.

•  Stosunek cechy UCS/ITSDRY w próbkach FRCM_cem wynosił 3.3 natomiast w próbkach FRCM_5C pobranych 
z odcinka doświadczalnego 2.2. W związku z tym mieszanka recyklowana na odcinku doświadczalnym 
wykonana ze spoiwa mieszanego charakteryzowała się niższą sztywnością lecz korzystnie większą 
wytrzymałością na pośrednie rozciąganie ITSDRY.
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Szkolenie z wykorzystaniem technologii 
rzeczywistości rozszerzonej w wybranych 
obszarach budownictwa w Unii Europejskiej

Aleksander NICAŁ¹, Paweł NOWAK¹, Jerzy ROSŁON¹

¹ Wydział Inżynierii Lądowej PW, Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, 

  a.nical@il.pw.edu.pl; p.nowak@il.pw.edu.pl; j.roslon@il.pw.edu.pl

Słowa kluczowe: innowacja, edukacja, rzeczywistość rozszerzona, BHP, budownictwo

Streszczenie

Autorzy artykułu przedstawią nowoczesną technologię rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality), 
która może zostać wykorzystana do opracowania szkoleń w zakresie bezpiecznego montażu okładzin 
kamiennych, wykonywania deskowań i rusztowań oraz prowadzenia robót ziemnych w budownictwie. 
Technologia ta przyczyniać się ma do redukcji liczby wypadków w budownictwie, które wciąż należy do jednej 
z najbardziej narażonych na to zjawisko dziedzin przemysłu. Narzędzia do prowadzenia szkoleń, obejmujące 
m.in. aplikację oraz podręcznik przedstawione zostaną w projektach Erasmus+ dofinansowanych z Unii 
Europejskiej, w tym w: projekcie pt. ARSC – Bezpieczny montaż okładzin kamiennych z wykorzystaniem 
rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation), 
projekcie pt. ARFAT – Szkolenie z montażu szalunków w rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality 
Formwork Assembly Training) oraz projekcie pt. setAR - Szkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania 
robót ziemnych wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej (ang. Safe Earthworks Training with the 
use of Augmented Reality). Budownictwo pełni istotną rolę w gospodarce Unii Europejskiej, gdyż sektor ten 
zapewnia 20 milionów bezpośrednich miejsc pracy. Dodatkowo jest odpowiedzialny za około 10% Produktu 
Krajowego Brutto Unii Europejskiej. Sektor ten wymaga jednak rozwoju w zakresie:
    • szkoleń specjalistycznych i uatrakcyjnienia sektora, w szczególności dla pracowników fizycznych, uczelni 
technicznych i uniwersytetów;
    • innowacji, rozumianej poprzez bardziej aktywne przyjmowanie nowych technologii.

W zakresie powyżej przedstawionych wyzwań oraz redukcji liczby wypadków, konieczne jest opracowanie 
innowacyjnych szkoleń z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, których celem będzie m.in. poprawa 
bezpieczeństwa pracy na placach budów oraz wzrost świadomości pracowników i przedsiębiorstw 
funkcjonujących w budownictwie. W artykule zaprezentowano 3 projekty stanowiące odpowiedź na powyższe 
wyzwania i pozwalające na wzrost świadomości kadry inżynierskiej (zarówno młodej jak i doświadczonej) oraz 
pracowników fizycznych.
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Rys. 1. Logo i QR kod projektu ARSC

Rys. 2. Logo i QR kod projektu ARFAT

Rys. 3. Logo i QR kod projektu setAR

Projekt ARSC – Bezpieczny montaż okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej 
(Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation) o numerze 2019-1-PL01-KA202-065001 
jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021. Głównym celem 
tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa na placach budowy w trakcie prowadzenia montażu okładzin 
kamiennych, poprzez zapobieganie wypadkom w pracy, w szczególności upadkom z wysokości. 

Projekt ARFAT – Szkolenie z montażu szalunków w rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality Formwork 
Assembly Training) o numerze 2016-1-PL01-KA202-026102 był realizowany w ramach Programu Erasmus+ 
w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018. Głównym celem projektu było zmniejszenie wypadkowości podczas 
prac budowlanych, polegających na wykonywaniu deskowań i montażu rusztowań.

Projekt setAR - Szkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania robót ziemnych wspomagane technologią 
rzeczywistości rozszerzonej (Safe Earthworks Training with the use of Augmented Reality) o numerze 
2020-1-PL01-KA202-081555 jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ w okresie od 01.12.2020 do 
30.11.2022. Głównym celem projektu jest ograniczenie liczby wypadków występujących na placach budów  
w trakcie wykonywania robót ziemnych.

100

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Rys. 1. Logo i kod QR projektu BIMhealthy

BIM w szkoleniu kadry architektonicznej  
i inżynierskiej

Paweł NOWAK¹, Aleksander NICAŁ¹, Jerzy ROSŁON¹

¹ Wydział Inżynierii Lądowej PW, Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, p.nowak@il.pw.edu.pl; a.nical@il.pw.edu.pl; j.roslon@il.pw.edu.pl

Słowa kluczowe: innowacja, edukacja, BIM, EPD, LCA

Streszczenie

W artykule przedstawiono nowoczesne metody nauczania dotyczące technologii BIM (Building Information 
Modeling). Budownictwo jest sektorem przemysłu, który podlega ciągłej aktualizacji ze względu na integrację 
nowych technologii przy projektowaniu przedsięwzięć oraz uwzględnienie aspektów środowiskowych 
materiałów budowlanych. Ta nieustanna i szybka modernizacja systemu pracy wymaga stałego i ustawicznego 
dokształcania specjalistów z branży, z których większość ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe.  
W Europie jest około 600 000 architektów, z których 64% ma ponad 40 lat. Podobne tendencje zauważyć 
można wśród inżynierów budowlanych. W ostatnich latach nastąpił duży spadek liczby architektów i inżynierów 
pracujących samodzielnie, na rzecz wzrostu zatrudnienia w dużych firmach i przedsiębiorstwach. Odsetek 
specjalistów pracujących indywidualnie spadł nawet o 50% w ciągu ostatniej dekady. Tendencje te sugerują, 
że zarówno architekci, jak i inżynierowie budowlani wracają do zatrudnienia w firmach, zamiast prowadzenia 
pracy w ramach wolnego zawodu. Zakładają przy tym, że będą musieli dostosowywać się do systemów 
projektowych ustalonych w firmach, nastawionych na modernizację i integrację innowacyjnych metodologii. 
Proces ten jest szczególnie trudny dla profesjonalistów z dużym doświadczeniem, których wyszkolenie nie 
pasuje do obecnych narzędzi projektowych. W artykule zaprezentowano 3 projekty pozwalające na wzrost 
kompetencji kadry architektonicznej i inżynierskiej (zarówno młodej jak i doświadczonej). 
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Projekt ERASMUS+ BIMhealthy – którego pełen tytuł brzmi „La Vivienda como Estrategia para la Promoción 
de la Salud desde un Enfoque Intersectorial y Multidisciplinario” (Budownictwo mieszkaniowe jako promocja 
zdrowia uwzgledniająca podejście międzysektorowe i wielodyscyplinarne). – o numerze 2019-1-ES01-
KA203-065060 jest realizowany w okresie 01.12.2019 – 30.11.2021. 

Projekt zakłada rozwinięcie koncepcji opartej na uwarunkowaniach zdrowotnych w aspektach mieszkaniowych, 
przy wykorzystaniu przepływu wiedzy z zakresu zdrowia i budownictwa.

Rys. 2. Logo i kod QR projektu UrbanBIM

Rys. 3. Logo programu i kod QR strony WIL PW ERASMUS+

Projekt ERASMUS+ UrbanBIM: „Innovative educational integration of urban plannings based on BIM-
GIS technologies and focused on circular economy challenges” numer: 2018-1-RO01-KA203-049458, 
zrealizowany w okresie: 01.10.2018 - 30.09.2020. 

Projekt miał na celu zwiększenie świadomości jakie niosą za sobą korzyści z racjonalnego wykorzystania 
energii i materiałów budowlanych. W ramach projektu UrbanBIM opracowano: kursy, szkolenia i materiały 
dydaktyczne dla studentów i specjalistów z zakresu budownictwa i architektury.

Projekt ERASMUS+ nr 2020-1-ES01-KA204-083128 – BIMEPD - „Adapted senior training program on BIM 
methodologies for the integration of EPD in sustainable construction strategies” przewidziany jest na okres 
31.12.2020 – 30.12.2022. Projekt BIMEPD polega na opracowaniu i rozwinięciu materiałów multimedialnych 
opartych na BIM i uwzględniających wyzwania związane z LCA (środowiskowa ocena cyklu życia – Life 
Cycle Assessment) i deklaracji środowiskowych (EPD) materiałów budowlanych. Rezultaty projektu będą 
wykorzystywane jako materiały szkoleniowe w edukacji dorosłych, profesjonalistów z branży architektonicznej.
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Streszczenie

Autorzy artykułu prezentują nowoczesne narzędzia rozpoznawania kwalifikacji w budownictwie, w tym 
kwalifikacji menedżerskich. Narzędzia te wypracowane zostały w serii projektów współfinansowanych 
z UE, w tym: projekt Erasmus+ CLOEMC V – którego pełen tytuł brzmi „COMMON LEARNING OUTCOMES 
FOR EUROPEAN MANAGERS IN CONSTRUCTION, PART V” oraz Erasmus+ IPCIC – „IMPROVEMENT 
OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN CONSTRUCTION”. W projekcie CLOEMC opracowano kolejne 
podręczniki Biblioteki Menedżera Budownictwa, czyli podstawy nauczania, a tym samym zasady 
rozpoznawania europejskich kwalifikacji menedżerskich dla potrzeb karty EURBE (European Building Expert),  
a w projekcie IPCIC nowoczesne materiały multimedialne dla nowej specjalności budowlanej - technik robót 
wykończeniowych oraz, bardzo ciekawy w dzisiejszych czasach - film podkreślający etos pracy zatrudnionego 
w budownictwie specjalisty. Artykuł przedstawia rezultaty projektów oraz ich praktyczne wykorzystanie  
w nowoczesnej dydaktyce na WIL PW oraz zawodowych szkołach technicznych.

Sektor budowlany odgrywa ważną rolę w gospodarce europejskiej. Generuje prawie 10% PKB i zapewnia  
20 milionów miejsc pracy. Podniesienie poziomu wykształcenia kadr w tym sektorze jest bardzo ważne 
ze względu na efektywność i trwałość branży budowlanej. Istnieje duża migracja inżynierów, kierowników 
budowy w sektorze budowlanym ze względu na różny stan rozwoju gospodarczego krajów UE. Z tego 
powodu niezwykle ważne jest, aby kwalifikacje i umiejętności personelu budowlanego i kierowników budowy 
były uznawane i certyfikowane w ten sam sposób w całej UE. Głównym celem projektów jest rozszerzenie 
- we współpracy ponadnarodowej - Biblioteki Menedżera Budowlanego (19 podręczników powstałych 
w poprzednich projektach Leonardo da Vinci TOI i 6 w ERASMUS+ - wszystkie dostępne bezpłatnie na 
stronie www.cloemcv.il.pw.edu.pl, strona internetowa odwiedzana przez ponad 27 000 beneficjentów) 
oraz przygotowanie szkoleń dla specjalisty ds. robót wykończeniowych, umożliwiającego ich wdrażanie  
i stosowanie w różnych krajach oraz w unijnych systemach kształcenia i szkolenia zawodowego.
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Rys. 1. Logo i kod QR projektu CLOEMC V oraz IPCIC 

Projekt CLOEMC V, jak wskazuje nazwa, jest piątym już wydaniem projektu. Poprzednie fazy były realizowane 
w latach: CLOEMC IV w 2015 – 2017, CLOEMC III w 2012 – 2013, zaś CLOEMC II w 2009 – 2011. Warto 
zaznaczyć, że projekty z numerami II i III były powiązane z programem Leonardo da Vinci. Projekt CLOEMC 
V związany jest z dyrektywą unijną 89/48/EWG w sprawie zawodów regulowanych. Głównym celem projektu 
jest udoskonalenie wspomnianej dyrektywy tak, by powstał spójny i jednolity system certyfikacji, oceny  
i porównywania kwalifikacji menedżerskich w branży budowlanej, jako że kształcenie w tym zakresie jest różne  
w poszczególnych państwach Wspólnoty Europejskiej. Pełny artykuł opisuje opracowywane manuale:  
Mentoring i coaching w budownictwie; Aspekty archeologiczne i ochrony dziedzictwa w budownictwie; 
Przełomowe innowacje w zarządzaniu budową; Nowoczesna gospodarka o obiegu zamkniętym  
w budownictwie, Przystępne budownictwo mieszkaniowe  oraz Zrównoważony rozwój społeczny  
w budownictwie.

Projekt IPCIC - sektor budowlany wymaga wysoko wykwalifikowanych pracowników ze względu na ciągły 
rozwój technologii (np. nowe materiały ekologiczne i zrównoważone technologie). Obecnie we wszystkich 
krajach UE nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników budowlanych. W odpowiedzi na tę 
potrzebę celem projektu IPCIC jest udoskonalenie nie tylko samych metod edukacji, ale podejścia do nauki 
budownictwa. Aby była ona jeszcze skuteczniejsza zdecydowano się na zastosowanie modelu nauki poprzez 
pracę (Work Based Learning). Kolejną innowacją jest zmodernizowanie obecnych metod nauczania tak, aby 
były zgodne z nowymi regulacjami prawnymi i odpowiadały na nowoczesne trendy w branży budowlanej. 
Partnerzy chcą to osiągnąć poprzez uzupełnienie klasycznych metod nauki o filmy instruktażowe oraz  
o nowoczesne zasoby edukacyjne. Projekt jest skupiony wokół trzech specjalizacji: monter instalacji wodno-
kanalizacyjnych, monter zabudowy suchej oraz glazurnik.

Rys. 2. Film ETOS pracy w budownictwie - rezultat projektu IPCIC, dostępny tu: 
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/Qgonc4SxGpWsYif
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Streszczenie

Obiekty, które zostały wpisane do rejestru zabytków, na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, podlegają ochronie prawnej. Ich właściwe utrzymanie leży w interesie społecznym. 
Opracowana metoda opiera się na modelu PRRD (Prediction of Reliability acording to Rayleigh Distribution) 
wykorzystywanym dla budynków mieszkalnych. Wprowadzono modyfikacje celem dostosowania Modelu 
PRRD, do obiektów sakralnych. Budynek sakralny został podzielony na elementy składowe. Na podstawie 
okresów trwałości poszczególnych elementów opracowano 5 grup remontowych. Dla przyjętych grup 
opracowano 4 typy strategii remontowych, w których w kolejnych latach uwzględniono remonty elementów  
z poszczególnych grup remontowych. Terminy remontów w latach, w założonych cyklach, dla poszczególnych 
grup remontowych przedstawiono w poniższej tabeli 1. 

Tabela 1. Terminy remontów w latach, w założonych cyklach dla poszczególnych grup remontowych
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W opracowanej metodzie zostały założone oraz poddane analizom przyjęte typy strategii remontowych 
budynków sakralnych. Na rysunku 1 przedstawiona została analiza porównawcza wszystkich czterech typów 
strategii remontowych. 

Rys. 1. Terminy remontów w latach, w założonych cyklach dla poszczególnych grup remontowych

Zbadano wpływ wykonania prac remontowych na stan techniczny obiektów sakralnych w 250 letnim okresie 
ich użytkowania. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykonując remonty zgodnie z terminarzem założonym 
w przyjętym pierwszym typie strategii remontowej, średni stan techniczny utrzymuje się przez okres 230 lat. 
W przypadku gdy nie zostaną przeprowadzone jakiekolwiek remonty w obiekcie, zły stan techniczny osiągamy 
już w 115 roku użytkowania. W ostatnim roku, poddanego analizom okresu 250 lat użytkowania, zużycie 
techniczne budynku, w zależności od podjętej strategii waha się w granicach 21%, w przypadku przyjęcia 
strategii remontowej typu 1, do ok. 57% w przypadku wykonywania remontów założonych w strategii typu 4, 
podczas gdy zużycie techniczne budynku nieremontowanego, w tym samym okresu osiąga pułap 97%.

Celem opracowanej metody jest wskazanie należytej kolejności przeprowadzanych prac remontowych  
w budynkach sakralnych, co umożliwi zarządcą obiektów, podejmowanie właściwych decyzji remontowych. 
Planowanie remontów z wyprzedzeniem umożliwiłoby również pozyskanie środków na finansowanie 
remontu, a także pozwoliłoby na przeprowadzenie niezbędnych badań i prac przygotowawczych. Zachodzące 
nieodwracalne zmiany i postępująca degradacja obiektów skutkuje utratą ich wartości historycznych.  
W przypadku obiektów zabytkowych niezwykle istotne jest regularne przeprowadzanie prac naprawczych, 
które umożliwiłoby nie tylko zachowanie obiektów w jak najlepszym stanie technicznym, ale również 
pozwoliłoby zachować autentyczność obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe naszego kraju.
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Streszczenie

Odpady gruzobetonowe oraz energetyczne (popiołowo-żużlowe) stanowią 2 ogromne źródła odpadów 
generowanych w Polsce i na całym świecie. O skali konieczności utylizacji ubocznych produktów spalania  
w polskiej energetyce świadczą następujące dane: w roku 2011 powstało ponad 15,8 mln t ubocznych produkt 
ów spalania węgla kamiennego, w tym ok. 11,5 mln t popiołu lotnego oraz 4,3 mln t żużla. Ilość generowanego 
gruzu betonowego na świecie określa się na 900 mln ton rocznie, i ciągle rośnie. Należy również pamiętać  
o pogłębiających się deficytach kruszyw naturalnych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zapotrzebowanie 
na kruszywa naturalne wynosi około 11 mld ton rocznie. W związku z tym poszukiwane są metody recyklingu 
betonu, jak i uzdatniania odpadów energetycznych celem efektywnego wykorzystania w procesie produkcji 
budowlanej.

W artykule przedstawiono drogę wykorzystania odpadów energetycznych w postaci mieszanki popiołowo-
żużlowej oraz kruszywa i zaprawy recyklingowej z przeróbki gruzu betonowego w nowych kompozytach 
cementowych. Zaplanowano eksperyment badawczy, w którym ustalono najkorzystniejszą zawartość 
dodatku w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej i zaprawy recyklingowej pod względem otrzymywanych 
właściwości fizyczno-mechanicznych  tj. m.in. wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, gęstości. Następnie 
zaprojektowano mieszankę betonową z tymi dodatkami oraz z kruszywem recyklingowym, które wykorzystano  
jako zamiennik kruszywa naturalnego. W dalszej kolejności przeprowadzono badania betonów m.in  
w zakresie mrozoodporności po 28 cyklach zamrażania i rozmrażania, określono współczynnik przewodzenia 
ciepła lambda i wodoszczelność. Uzyskane wyniki badań pokazały, iż zastąpienie 30 % kruszywa naturalnego 
(dolomitowego) kruszywem z recyklingu spowodowało wzrost wytrzymałości betonu na ściskanie  
o ok. 6%. Z uwagi na wysoki stopień usunięcia zaprawy cementowej z powierzchni kruszywa z recyklingu  
w wyniku zastosowanej obróbki termiczno-mechanicznej uzyskano produkt wysokiej jakości, o parametrach 
porównywalnych do kruszywa łamanego dolomitowego. Ta korzystna tendencja wskazuje, że kruszywem  
z recyklingu można zastąpić nawet większą część (do 100%) kruszywa naturalnego, jednakże na chwilę obecną 
nie jest to dopuszczone normą PN-EN 206:2014. Obecność niewielkiej ilości pozostałej zaprawy cementowej 
wpływa na lepsze połączenie kruszywa z nową matrycą cementową co uszczelnia strefę kontaktową 
kruszywo-zaczyn a tym samym  powoduje wzrost wytrzymałości betonu na ściskanie. W serii 3 zawierającej, 
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obok kruszywa z recyklingu, również mieszankę MPŻ+ZREC w ilości 30% masy cementu odnotowano  
ok. 7% wzrost wytrzymałości na ściskanie w porównaniu z serią zawierającą kruszywo naturalne. Natomiast 
w porównaniu do serii 2 (w której zastosowano kruszywo z recyklingu) wzrost wytrzymałości był niewielki, bo 
ok. 2% (różnica w granicach błędu), jednak w przyszłości może to stanowić przesłankę do dalszych badań nad 
większym udziałem mieszanki MPŻ-ZREC w betonach. Zaznaczyć jednak należy, że zastąpienie znacznej części 
kruszywa naturalnego i cementu materiałami odpadowymi jest nieocenione z uwagi na ochronę środowiska  
i zasobów naturalnych Ziemi. Nasiąkliwość analizowanych próbek betonów nie przekroczyła 4%. Na podstawie 
wszystkich przeprowadzonych badań można stwierdzić, że betony wykonane na bazie uszlachetnionych 
technologicznie energetycznych surowców odpadowych (MPŻ) oraz poprodukcyjnych odpadów betonowych 
(kruszyw recyklingowych i zaprawy recyklingowej ZREC) charakteryzują się w porównaniu do tradycyjnie 
wytwarzanych betonów:
    • wyższą wytrzymałością na ściskanie (nawet o 10% w przypadku całkowitego zastąpienia kruszyw 
naturalnych kruszywami recyklingowymi (KR), i około 7% w przypadku 30% zastąpienia kruszyw naturalnych 
kruszywami recyklingowymi, przy dodatkowym wykorzystaniu innowacyjnego dodatku MPŻ-ZREC jako 30% 
masy cementu;
    • niską nasiąkliwością - nasiąkliwość betonów z wykorzystaniem KR oraz dodatku MPŻ-ZREC jest bardzo 
niska (nie przekraczała 3,5%) – taką wartość uzyskano w wyniku stosowania odpadowego, wytworzonego 
niewielkim kosztem i nakładem pracy dodatku MPŻ-ZREC i KR, wpływających na uszczelnienie struktury 
kompozytu;
    • niską gęstością objętościową w stanie suchym i nasyconym (nie przekraczającą 2,5 kg/dm³ – w przypadku 
30% udziału kruszyw recyklingowych). Tu należy zaznaczyć, że wzrost udziału kruszyw recyklingowych  
i dodatku MPŻ-ZREC w masie wyrobu wpłynie na dalsze obniżenie jego gęstości;
    • bardzo dobrą mrozoodpornością – w przypadku badania prowadzonego na betonach zawierających 
100% KR można je zakwalifikować do wysokiej klasy F200 (ubytki masy <5%, spadek wytrzymałości <20%), 
natomiast w przypadku betonów poddanych badaniu z udziałem soli odladzających (z 30% KR i 30% MPŻ-
ZREC) można je zakwalifikować do kategorii  FT1 (masa złuszczeń średnio ≤1,0, żaden wynik >1,5);
    • bardzo dobrą wodoszczelnością (nawet w przypadku 100% zastąpienia kruszyw naturalnych 
kruszywami recyklingowymi uzyskano porównywalną wodoszczelność betonów w odniesieniu do betonów  
z wykorzystaniem kruszyw naturalnych).

Badania wykonano w ramach pracy zespołowej nr WZ/WB-IIL/3/2020.
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Streszczenie

Najdłuższą i zarazem najbardziej złożoną z punktu widzenia wyznaczenia ponoszonych kosztów, fazą cyklu 
życia budynku, jest faza eksploatacji. Koszty tu ponoszone można podzielić na dwie główne grupy: utrzymania 
i użytkowania. W artykule analizie poddano możliwości wyznaczania kosztów utrzymania budynku. 

Jedną z możliwości kalkulacji kosztów utrzymania budynku przedstawia obowiązujące w Polsce od 2018, 
uwzględniające zalecenia Dyrektywy 2014/24/EU, Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 
2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji  
o tych kosztach. Zgodnie z rozporządzeniem koszty cyklu życia budynku oblicza się jako sumę kosztów 
nabycia, użytkowania oraz utrzymania budynku, obliczoną według wzoru:
Cg = Cₘ + Cuz + Cut                  (1)
gdzie: Cg – koszty cyklu życia budynku w 30-letnim okresie życia budynku, zwanym „okresem obliczeniowym”, 
Cn – koszty nabycia, określone na podstawie ceny oferty Cuz – koszty użytkowania, Cut – koszty utrzymania.
Z kolei koszty utrzymania powinny być wyliczone według wzoru:
Cut = ∑(Ai − Bi )                 (2)
gdzie: i – każdy kolejny wyrób, Ai – koszt utrzymania i - tego wyrobu w okresie obliczeniowym, Bi – wartość 
gwarancji wykonawcy i - tego wyrobu.
Koszty utrzymania i-tego wyrobu:
Ai= I · K · N                 (3)
gdzie: I – liczba jednostek wyrobu, K – koszt wymiany jednostki wyrobu, N – liczba cykli użytkowania wyrobu 
w okresie obliczeniowym.
Wartość gwarancji i-tego wyrobu:
Bi = (Ai · Og / 30)                 (4)
gdzie: Og – okres gwarancji i- tego wyrobu wyrażony w latach.
Zgodnie z rozporządzeniem inwestor jest zobowiązany do podania w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia m. in. rodzajów wyrobów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu utrzymania, kosztu wymiany 
jednostki wyrobu oraz liczby cykli użytkowania wyrobu w okresie obliczeniowym zgodnie z załącznikiem nr 1 
do rozporządzenia. Wykonawca określa w ofercie okres gwarancji dla poszczególnych wyrobów.
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Zatem do podstawowych zmiennych mających wpływ na ostateczne koszty utrzymania budynku wyznaczone 
przez oferenta, można zaliczyć przyjęte liczby cykli użytkowania poszczególnych elementów oraz okresy 
gwarancji. W artykule analizie poddano budynek przedstawiony w BCO (Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych) 
– I kwartał 2021 roku, budynek 1122-407. Jest to budynek wielofunkcyjny łączący funkcje mieszkaniową  
i biurową oraz usługowo – handlową. Obiekt posiada także trzy kondygnacje podziemne, na których 
zlokalizowane jest przestrzeń garażowa oraz infrastruktura techniczna. 

Analiza objęła 4 elementy budynku, tzn. okna i drzwi zewnętrzne, drzwi wewnętrzne, posadzki z terrakoty 
oraz pokrycie dachowe. Dla tych elementów przyjęto konkretne rozwiązania i ustalono niezbędne dane do 
wyznaczenia kosztów utrzymania zgodnie z rozporządzeniem, zakładając zmienne określone w tabeli 1. 

Tabela 1. Zakres zmiennych przyjętych do analiz

Og

Analizy przeprowadzone w artykule pozwoliły na ustalenie wpływu zmiennych na koszty utrzymania oraz 
wyselekcjonowanie wariantów generujących najwyższe i najniższe wartości tych kosztów. Ostateczne wyniki 
przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Zestawienie najkorzystniejszego oraz najmniej korzystnego rozwiązania

Przedstawiony wykres pozwala wyciągnąć wniosek, iż pomimo wyższej ceny materiałów na początku 
produkcji, najbardziej korzystne w całym cyklu życia obiektu okazują się rozwiązania najbardziej trwałe, które 
są najdroższe w zakupie. Analizując całość kosztów cyklu życia budynku, stwierdzono, że przy zastosowaniu 
rozwiązań o niższej trwałości udział kosztów utrzymania budynku w całkowitych kosztach ponoszonych  
w 30 latach użytkowania jest o około 5 % wyższy, niż przy zastosowaniu rozwiązań o wyższej trwałości.
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Czy MS Project nadaje się do bieżącej 
aktualizacji harmonogramu i analizy opóźnień?

Mieczysław POŁOŃSKI¹

¹ Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, 
  mieczyslaw_polonski@sggw.edu.pl

Słowa kluczowe: MS Project, harmonogram, roboty budowlane, aktualizacja, analiza opóźnień

Streszczenie

Aktualnie, przy realizacji coraz bardziej złożonych technologicznie obiektów budowlanych, problem 
planowania i bieżącej kontroli rzeczowej i finansowej inwestycji staje się coraz trudniejszy. Tradycyjne 
metody kontrolowania projektów budowlanych sprowadzają się do dwóch głównych zakresów (pomijając 
zgodność ze stawianymi wymaganiami jakościowymi). Pierwszy to porównanie rzeczywistego postępu prac 
do planu bazowego, śledzenie ewentualnych zmian w tym zakresie oraz ich wpływu na dalszy przebieg robót 
i dotrzymanie zakładanego terminu zakończenia robót (nazywany często analizą opóźnień – Impacted as 
Planned). Drugi zakres obejmuje kontrolę finansową projektu, a więc porównanie kosztów planowanych 
do kosztów rzeczywistych w momencie przeprowadzanej kontroli. Wykonanie obu tych zadań wymaga 
zazwyczaj zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych, zwłaszcza podczas realizacji większych  
i dłużej trwających przedsięwzięć budowlanych. Obecnie, jednym z najczęściej stosowanych w tym zakresie 
programów w Polsce jest Microsoft Project. W artykule omówiono możliwość stosowania tego programu 
do kontroli realizacji robót, śledzenia zachodzących zmian i oceny ich wpływu na dalszy przebieg robót. 
Należy pamiętać, że poprawnie wykonana aktualizacja harmonogramu nie polega na wykonaniu kolejnego 
statycznego harmonogramu, ale na wprowadzeniu do planu bazowego danych o rzeczywistym przebiegu 
robót i śledzeniu zmian jakie to spowoduje w dalszym przebiegu prac. Uzyskany wynik w dużym stopniu 
będzie zależał m.in. od: 
    • konstrukcji sieci zależności i zastosowanych typów relacji między zadaniami,
    • użycia ręcznego planowania dla wybranych zadań (tryb zadania), 
    • zastosowania dat dyrektywnych oraz ich typów (sztywnych, półsztywnych),
    • ustalonych i przypisanych kalendarzy do całego przedsięwzięcia, wybranych grup zadań, zasobów itp., 
    • początkowych ustawień opcji programu lub ich zmiany w trakcie aktualizacji, 
    • sposobu wprowadzenia danych aktualizujących harmonogram (np. kolejności wykonanych operacji). 

Powyższe oznacza przede wszystkim, że jeżeli na etapie formułowania planu bazowego zakłada się jego 
aktualizację w toku realizacji robót, konieczne jest a priori uwzględnienie ww. aspektów. Szczególną uwagę 
zwrócono w artykule na konsekwencję stosowania różnego typu relacji miedzy zadaniami i ich wpływ na 
wyniki aktualizacji harmonogramu. Pokazano, jak rozwiązać problem łączenia dwóch zadań różnymi typami 
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relacji. W dalszej części opisano dwa zasadnicze sposoby aktualizowania harmonogramów. Pierwszy polega 
na dopuszczeniu, aby wprowadzane dane z aktualizacji powodowały przeplanowanie zadań nierozpoczętych 
oraz niezrealizowanej części zadań w trakcie wykonania i ustalenia nowego terminu zakończenia całego 
przedsięwzięcia (ew. nowej ścieżki krytycznej). Ten sposób wybierany jest najczęściej i najlepiej nadaje się 
do wykonania analizy opóźnień. Drugi sposób polega na niedopuszczeniu do zmiany terminów zapisanych 
w planie bazowym. W tym wypadku, w razie opóźnień zadań przekraczających ich planowane zapasy czasu, 
mogą pojawić się ich ujemne wartości, świadczące o występujących konfliktach, braku możliwości wykonania 
części zadań w planowanych terminach oraz dotrzymania planowanego terminu zakończenia robót.  
W zależności od zastosowanego rozwiązania, analiza opóźnień przebiega nieco inaczej. W obu omawianych 
przypadkach program udostępnia odpowiednie narzędzia i dane (w postaci tabelarycznej lub graficznej) na 
podstawie których może być wykonana analiza opóźnień, ocena zaawansowania prac i podjęte decyzje co 
do dalszego sposobu realizacji robót. Skutki wdrożonych działań będzie można prześledzić po wykonaniu 
kolejnej aktualizacji, z nową datą stanu. Dodatkową możliwością kontroli robót i analizy opóźnień, którą 
oferuje program MS Project i na którą wskazano w artykule są wbudowane wskaźniki metody Earned Value 
Management (EVM). Reasumując charakterystykę programu MS Project stwierdzono, że jest on uniwersalnym 
narzędziem dostosowanym do planowania, zarządzania i kontrolowania wykonania projektów budowlanych. 
Proces weryfikacji harmonogramu w kolejnych datach stanu jest tu ściśle powiązany z możliwością wykonania 
analizy opóźnień. Sama analiza opóźnień z zastosowaniem programu MS Project może być wykonana  
w trzech fazach procesu inwestycyjnego:
•   na etapie planowania przed rozpoczęciem robót, jako element wykonywanej analizy ryzyka projektu,
• w trakcie wykonywanych robót, jako narzędzie do oceny zmian w planie bazowym wynikających

z rzeczywistego postępu prac i ich wpływu na dalszy przebieg robót oraz planowany termin zakończenia 
całego przedsięwzięcia (lub koszt),

• po zakończeniu robót, do analizy przyczyn rozbieżności pomiędzy planem bazowym a faktycznym
przebiegiem prac. 

Uzyskane z programu informacje stanowią z kolei podstawę do podjęcia działań naprawczych, których 
efekty zostaną odnotowane w kolejnych aktualizacjach. W ten sposób cały proces od planowania, poprzez 
zarządzanie budową, analizę opóźnień po podejmowane działania naprawcze został zespolony w ciąg 
wzajemnie skoordynowanych działań.
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Wpływ mechanicznej i mineralogicznej  
aktywacji popiołu lotnego z biomasy  
na rozwój wytrzymałości na ściskanie zapraw  
z jego dodatkiem
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Streszczenie

Spalanie biomasy jest nowym, znaczącym źródłem energii odnawialnej w Unii Europejskiej. Odpowiednie 
zagospodarowanie produktów ubocznych powstających w tym procesie jest coraz większym wyzwaniem dla 
przemysłu energetycznego. Popioły lotne z biomasy mogłyby być wykorzystane w produkcji kompozytów 
cementowych po odpowiedniej aktywacji tego materiału. 

Celem badań przedstawionych w referacie była ocena przydatności mechanicznych i fizycznych metod 
aktywacji (mielenie lub przesianie) oraz aktywacji poprzez dodatek aktywnej krzemionki, w postaci 
mikrokrzemionki, jako potencjalnych metod aktywacji popiołów lotnych z biomasy. Na próbkach świeżej  
i stwardniałej zaprawy cementowej przeprowadzono badania czasu wiązania, wytrzymałości na ściskanie, 
nasiąkliwości masowej i gęstości stwardniałej zaprawy. 

Zastosowano trzy rodzaje popiołów lotnych z biomasy: aktywowany mechanicznie przez mielenie (FA(B)G), 
aktywowany fizycznie przez przesianie (FA(B)S) oraz popiół lotny nieaktywowany (FA(B)N). Popiół lotny FA(B)S 
przesiano przez sito 125 µm. Popiół lotny FA(B)G mielono przez 4 godziny do momentu, gdy większość cząstek 
przeszła przez sito 125 µm. Powyższe metody aktywacji porównywano z aktywacją poprzez wzbogacenie 
popiołu reaktywną formą krzemionki. 20% lub 40% masy popiołu lotnego zastąpiono bardziej aktywnym 
materiałem pucolanowym, jakim jest mikrokrzemionka oraz porównano z popiołem nieaktywowanym 
mikrokrzemionką. 

Wyniki analizy uziarnienia popiołu lotnego z biomasy wskazują, że tego typu popiół może wymagać dodatkowej 
modyfikacji przed jego wykorzystaniem w kompozytach cementowych. Przed aktywacją maksymalny rozmiar 
cząstek popiołu lotnego z biomasy może wynosić ponad 250 µm. Zarówno przesiane, jak i zmielone popioły 
lotne z biomasy charakteryzują się drobniejszym uziarnieniem, co pozwala na wypełnienie większej ilości 
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pustych przestrzeni w matrycy cementowej. Potencjalnie może to prowadzić do polepszenia właściwości 
mechanicznych.

40% dodatek mikrokrzemionki przyspieszył proces wiązania zaprawy cementowej - różnica pomiędzy czasem 
wiązania początkowego i końcowego wynosiła zaledwie 40 minut. Drastyczne skrócenie czasu wiązania 
zaczynu z dodatkiem aktywowanego popiołu może świadczyć o różnicy w procesie wiązania.

Przesianie popiołu lotnego z biomasy znacząco wpłynęło na dwudniowe wyniki wytrzymałości na ściskanie 
zapraw (rys. 1.). Odseparowanie większych cząstek może być czynnikiem powodującym zwiększenie wczesnej 
wytrzymałości na ściskanie. Popiół lotny z biomasy może wykazywać właściwości hydrauliczne ze względu 
na dużą ilość tlenku wapnia w jego składzie. Mogą one mieć bezpośredni wpływ na początkowe wyniki 
wytrzymałości na ściskanie. Na jego reaktywność może wpływać rozkład wielkości cząstek popiołu lotnego. 
Czynnikiem gwarantującym uzyskanie wyników wyższych lub porównywalnych z próbkami serii kontrolnej 
było zastosowanie aktywacji popiołu dodatkiem mikrokrzemionki.

Rys. 1. Rozwój wytrzymałości na ściskanie zapraw cementowych z dodatkiem popiołu przesianego wzbogacanego  
i niewzbogacanego mikrokrzemionką

Aktywacja popiołów lotnych nie miała wpływu na gęstość stwardniałej zaprawy cementowej i miała nieznaczny 
wpływ na różnice w wynikach nasiąkliwości masowej próbek zaprawy cementowej. 

Znalezienie odpowiednich metod utylizacji popiołów lotnych z biomasy stanowi coraz większe wyzwanie dla 
przemysłu energetycznego. Wyniki badań przedstawionych w referacie pokazują nowe sposoby, dzięki którym 
można zwiększyć wykorzystanie popiołów lotnych z biomasy w przemyśle cementowym. Poza mechanicznymi 
i fizycznymi sposobami aktywacji, zmiana składu mineralogicznego popiołów lotnych może drastycznie 
wpłynąć na charakterystykę modyfikowanego popiołem materiału, a tym samym na lepsze wykorzystanie 
unikalnych właściwości tego materiału w produkcji cementu. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę dalszych 
badań w zakresie interakcji pomiędzy różnymi sposobami aktywacji popiołów lotnych z biomasy.
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Tabela 1. Składniki mieszanki potrzebne do wykonania 1m³ betonu (kg/m³)

Właściwości lekkiego betonu konstrukcyjnego  
na bazie kruszywa ze spiekanych  
popiołów lotnych modyfikowanego 
eksfoliowanym wermikulitem

Patrycja PRZYCHODZIEŃ¹, Jacek KATZER¹

¹ Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-724 Olsztyn 

  patrycja.przychodzien@uwm.edu.pl; jacek.katzer@uwm.edu.pl

Słowa kluczowe: beton lekki kruszywowy, spiekany popiół lotny, eksfoliowany wermikulit, właściwości  
mechaniczne betonu, trwałość betonu

Streszczenie

Sektor budowlany jest jednym z głównych konsumentów surowców naturalnych i energii na świecie. W coraz 
bardziej świadomym ekologicznie społeczeństwie kładzie się rosnący nacisk na ograniczenie negatywnego 
wpływu cyklu życia materiałów na środowisko. W tę ideę wpisuje się technologia betonu lekkiego,  
i stosowanych do jego produkcji wypełniaczy. Beton lekki, jako materiał konstrukcyjny, jest nadal obdarzony 
ograniczonym zaufaniem przez branżę budowlaną. Wynika to z niejednoznacznych wytycznych projektowych 
oraz problemów technologicznych przy ich wykonywaniu i badaniach. Związane jest to z szeroką gamą 
dostępnych kruszyw lekkich różniących się od siebie znacznie pod względem gęstości, wytrzymałości, 
trwałości a co za tym idzie możliwości ich wykorzystania. W omawianym programie badawczym podjęto 
próbę wykonania betonu konstrukcyjnego na bazie dwóch rodzajów kruszyw skrajnie różnych pod względem 
gęstości. Zastosowano kruszywo ze spiekanych popiołów lotnych (SPL), oraz eksfoliowany wermikulit (EW). 
Powstałe receptury wspierają gospodarkę obiegu zamkniętego. Głównym wypełniaczem jest kruszywo  
ze starego popiołu lotnego, zalegającego na hałdach. Jego wykorzystanie przyczynia się do likwidacji istniejących 
hałd. Wermikulit powstaje z surowców naturalnych, jednak jego produkcja przewyższa obecny popyt,  
dlatego poszukuje się nowych możliwości jego stosowania. Skład zaprojektowanych betonów przedstawiono 
w tabeli 1.
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Przeprowadzone badania wykazały między innymi, że nasiąkliwość betonu SPL+EW.B wzrosła nieznacznie  
z 14,7% do 15,4% względem betonu SPL.B. Głębokość penetracji wody wzrosła ponad dwukrotnie  
(z 3,7 cm do 7,6 cm). Spadek gęstości uzależniony był od wilgotności próbek i wynosił od 40 do 80 kg/m³. 
Bez względu na wilgotność wszystkie próbki można zaliczyć do betonów lekkich, gdyż uzyskały maksymalną 
gęstość 1703 kg/m³ i 1662  kg/m³ dla odpowiednio SPL.B i SPL+EW.B.

Rys. 1. Wytrzymałość betonów SPL.B i SPL+EW.B. a) na ściskanie; b) na rozciąganie 

Kruszywo ze spiekanych popiołów lotnych może być zamiennikiem kruszywa zwykłego w betonach 
konstrukcyjnych. Nie zauważono przeciwwskazań do stosowania kombinacji kruszyw SPL i EW. Mimo 
dużych różnic gęstości wśród użytych kruszyw mieszanka zachowuje odpowiednią lepkość i składniki nie 
ulegają segregacji. Oba betony wykazały mrozoodporność klasy F150 [1]. Spadek wytrzymałości na ściskanie 
po badaniu mrozoodporności wyniósł 12,2% i 14,9% odpowiednio dla SPL.B i SPL+EW.B. Właściwości 
mechaniczne betonów przebadano po 2, 7, 28, 56 i 91 dniach dojrzewania. Wyniki tych testów przedstawiono 
na rys. 1. Z kruszyw SPL uzyskano beton klasy LC40/44 [2]. Dodatek wermikulitu spowodował spadek o dwie 
klasy - LC30/33 [2]. Wermikulit może przyczynić się do wzrostu wytrzymałości na rozciąganie w późniejszych 
okresach dojrzewania (>28 dni). Swoją budowę wpływa na częściowo quasi-plastyczne zachowanie się 
betonu pod obciążeniem rozciągającym. Testy ujawniły bardzo duży wpływ materiałowy i technologiczny na 
właściwości betonów lekkich, co skutkuje znaczną zmiennością wyników, nawet w partii próbek wykonanych 
z jednego zarobu. Do wahań wyników przyczynia się wykorzystanie w badaniach kruszywa łamanego.  
Te zjawisko zostało nieco ograniczone przez zastosowanie wermikulitu. Kinetyka narastania wytrzymałości 
w czasie była stała. Nie odnotowano spadku wytrzymałości średniej w dłuższym okresie dojrzewania. 
Mimo znacznego ograniczenia wytrzymałości na ściskanie, wermikulit wywarł pozytywny wpływ na 
większą jednorodność betonu. Kolejny etap badań może więc obejmować większe i mniejsze zawartości  
tego kruszywa oraz rozszerzenie badań o właściwości akustyczne, termiczne i ogniochronne. Należy także 
skupić się na wpływie warunków technologicznych wykonania, przygotowania do badań i metod badań na 
uzyskane wyniki.

Literatura:
    [1] PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie

PN-EN 206+A1:2016-12.
[2] BS EN 206:2013+A1:2016 Concrete. Specification, performance, production and conformity.
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Uwarunkowania ekonomiczne opuszczenia  
przez wykonawcę placu budowy w różnych 
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Streszczenie

W artykule podjęto próbę przeprowadzenia szczegółowej analizy ekonomicznej wynikającej z przerwania 
prac realizowanych na podstawie ustalonego harmonogramu robót. 

Przypadek zerwania kontraktu przez wykonawcę przedsięwzięcia wynikać może ze stwierdzonych 
niedoszacowań robót na etapie ich wyceny, lub też ze zdiagnozowanych opóźnień realizacyjnych, nie 
pozwalających na ich terminowe zakończenie. 

Podjęcie decyzji o zaprzestaniu realizacji robót poprzedzone jest zazwyczaj analizą koniecznych do 
poniesienia kosztów, generowanych karami kontraktowymi za niewywiązanie się z przedmiotu umowy. 
Zestawienie kosztów kar umownych z faktycznymi wydatkami na realizację przedsięwzięcia winno ujmować 
także faktyczne opóźnienie prac, gdyż generuje ono dodatkowe straty finansowe.

Analizę ekonomiczną zejścia wykonawcy robót z placu budowy przeprowadzono przy użyciu narzędzi metody 
wartości uzyskanej (EVM), wykorzystując jej proste i złożone wskaźniki. 

Studium przypadku dotyczy oceny kosztów i faktycznego tempa realizacji robót na placu budowy  
– w różnych stadiach zaawansowania ich realizacji według ustalonego harmonogramu. Celem analizy jest 
próba identyfikacji poziomu zrealizowanej produkcji na placu budowy, przy którym jej niezyskowność bierze 
górę nad nierentownością kontraktu, z punktu widzenia wykonawcy. W analizie ekonomicznej posłużono 
się przykładem zrealizowanego przedsięwzięcia budowlanego, polegającego na budowie trójsegmentowej 
wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Opolu. 

Po pierwszym miesiącu trwania przedsięwzięcia sporządzony analizą EVM raport przedstawił zarówno 
opóźnienie realizacyjne robót, jak też ich niedoszacowanie – wynikające z braku przeszacowania inflacyjnego 
kosztorysu ofertowego wykonawcy. 
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Analiza pozostałych do wykonania robót diagnozowała także zaniżenie ich wartości na etapie sporządzania 
oferty kosztorysowej, zaś ryczałtowy charakter wynagrodzenia uniemożliwiał wykonawcy roszczenie 
dodatkowych płatności z tytułu robót nieprzewidzianych.

Rosnące niedoszacowanie kosztorysowe robót, wespół z ich opóźnieniem, skłania do analizy ekonomiczno-
finansowej rentowności całego przedsięwzięcia, zestawionej z pulą kosztów kar umownych, zapisanych  
w kontrakcie budowlanym. 

Na rysunku nr 1 przedstawiono przebieg wskaźnika wykonania harmonogramu (SPI) oraz wskaźnika wykonania 
kosztu (CPI) dla siedmiu comiesięcznych scenariuszy zejścia wykonawcy z placu budowy, determinowanego 
rosnącymi stratami produkcyjnymi. 

Monotoniczność wskaźnika SPI, dyktowana poniższymi wariantami przebiegu robót nakreśla też najwyższe 
budżety cząstkowe przedsięwzięcia: w trzecim i szóstym miesiącu budowy (odległości między wykresami). 

Rys. 1. Scenariusze monotoniczności wskaźnika wykonania harmonogramu (SPI) dla siedmiu dat zejścia wykonawcy  
z placu budowy (przerwanie realizacji robót budowlanych) 
Źródło: badania i opracowanie własne

Wskaźnik wykonania harmonogramu (SPI) w metodzie EVM obrazuje scenariusze przerwania realizacji 
robót, w zależności od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji z dalszego ich prowadzenia. Wskaźnik ten, 
przedstawiając faktyczne tempo realizacji robót, podaje także prognozę na przyszłe okresy – z wartością 
końcową przedsięwzięcia, opisującą procent zrealizowanego terminowo budżetu przedsięwzięcia.

Warto zwrócić uwagę, że podobna analiza ekonomiczna realizowanych robót mogłaby dotyczyć ich 
rentowności w kontekście procesów do wykonania, zamiast miesięcznych okresów obrachunkowych. 
Wówczas decyzyjność wykonawcy robót opisywałaby momenty zakończenia poszczególnych czynności 
harmonogramu.  

Przedstawiona metoda wartości uzyskanej (EVM), pomimo wielu wad opisanych w literaturze, może być 
skutecznym narzędziem kontroli kosztów i faktycznej wydajności robót. Prezentowane podejście może także 
stanowić solidny przyczynek do zwiększenia efektywności decyzyjnej wykonawcy robót na placu budowy.
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Dobór technologii „białej wanny”  
z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej –  
studium przypadku

Aleksandra RADZIEJOWSKA¹, Kazimierz LINCZOWSKI¹

¹ AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami; Katedra Geomechaniki, 

Budownictwa i Geotechniki

Słowa kluczowe: budynki, „biała wanna”, analiza wielokryterialna, część podziemna obiektu, technologia 
betonu wodoszczelnego

Streszczenie

Współcześnie praktycznie wszystkie obiekty budowlane mają zaprojektowane fundamenty lub całą część 
podziemną w technologii monolitycznej. Dodatkowo każdy budynek, niezależnie od technologii jego realizacji 
jak i samej konstrukcji, wymaga obecnie zastosowania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. 
Wynika to zarówno z chęci zabezpieczenia przed dostaniem się wody do wnętrza obiektu, jak również przed 
niszczącym jej działaniem wynikającym z często agresywnego środowiska, które osłabia materiał konstrukcyjny 
doprowadzając do korozji betonu i zbrojenia [1], [2]. 

Autorzy proponują analizowanie dostępnych rozwiązań technologii betonu wodoszczelnego w żargonie 
budowlanym nazywanego „białą wanną” poprzez zastosowanie metod analizy wielokryterialnej. Zestaw 
kryteriów został ustalony przez grupę ekspertów, inżynierów budownictwa zajmujących się m.in. realizacją 
technologii „białej wanny”. Natomiast warianty poddawane ocenie zostały wyłonione poprzez przeanalizowanie 
dostępnych na rynku zestawów rozwiązań, z pominięciem konkretnych producentów.

Podjęty do badań problem wynika z potrzeb praktyki budowlanej. Decyzje dotyczące wyboru 
najkorzystniejszego rozwiązania TBW wymagają rozpatrzenia wielu kryteriów.

W celu rozwiązania postawionego w pracy problemu optymalnego doboru systemu technologii TBW została 
przeprowadzona wielokryterialna analiza porównawcza trzema, różniącymi się tokiem postępowania, 
metodami obliczeniowymi: metodą wskaźników syntetycznych, metodą AHP oraz metodą PROMETHEE 
II. Wybrane metody zaliczają się do różnych szkół wielokryterialnego podejmowania decyzji. Ponadto 
przeprowadzoną analizę wzbogacono o badania eksperckie obejmujące konsultacje i wywiady z ekspertami. 
Rozpatrywanymi w analizie wariantami były systemy uszczelnień w technologii „białej wanny” stosowane 
podczas realizacji monolitycznych części konstrukcji narażonych na niszczące działanie wody. Na podstawie 
badania rynku ustalono zestawy do sformułowania wariantów poddawanych analizie. Natomiast dobór 
kryteriów ustalono w oparciu o przeprowadzone wywiady eksperckie.
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W TBW w szczególności kładziony jest nacisk na utrzymanie szczelności przegród, w związku z tym stosowane 
są różnorodne, dodatkowe elementy zarówno w przerwach technologicznych jak i dylatacjach wśród, których 
można rozróżnić trzy systemy różniące się przede wszystkim sposobem połączenia elementów pionowych  
i poziomych (płyta – ściana, ściana – strop), są to:
    1. System oparty na „gumowych” połączeniach,
    2. System opary na „blachach”,
    3. System oparty na wężach iniekcyjnych
W ocenie uwzględniono 12 kryteriów:

Tabela 1. Zbiór kryteriów oceny i ich wagi

Przeprowadzona analiza wykazała, że warto przeprowadzać na etapie projektowania analizę porównawczą 
systemów do realizacji technologii TBW. Wykonawca realizujący wybraną inwestycję budowlaną mógłby, 
dzięki niewielkim nakładom na etapie planowania, zaplanować realizację TBW z większym bezpieczeństwem 
jej prawidłowego wykonania, a co za tym idzie w dłuższej perspektywie oszczędności. W przedstawionym  
w artykule obiekcie skorzystano z proponowanej metodyki i ostatecznie zdecydowano się i wykonano „białą 
wannę” z użyciem wyrobów przedstawionych w systemie opartym na blachach. 

Uwzględnione w ocenie kryteria oraz poddawane analizie warianty stanowią uniwersalny zbiór, który  
z powodzeniem można stosować dla większości obiektów budowlanych podczas podejmowania decyzji 
dotyczących doboru odpowiednich rozwiązań do zapewnienia szczelności przegród budowlanych w trudnych 
warunkach gruntowych.

Literatura:
[1]   J. Bilcik, R. Sonnenschein, and K. Gajdosova, “Design and execution of watertight concrete

constructions,” Key Eng. Mater., vol. 691, no. May, pp. 209–219, 2016.
[2]   R. Al-Rashed and M. Jabari, “Dual-crystallization waterproofing technology for topical treatment 

of concrete,” Case Stud. Constr. Mater., vol. 13, p. e00408, 2020.
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Analiza aspektu społecznego w rozwoju 
inteligentnych miast na przykładzie 
inteligentnych zrównoważonych budynków
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Słowa kluczowe: inteligentne miasta, inteligentne zrównoważone budynki, społeczeństwo, związki 
przyczynowo-skutkowe

Streszczenie

Koncepcja inteligentnego miasta (ang. smart city), opiera się na założeniu wykorzystywania jego zasobów 
bardziej efektywnie, czyli w sposób innowacyjny, kreatywny, inteligentny. Początkowe doświadczenia  
z zakresu wdrażania tej koncepcji dotyczą przede wszystkim inwestycji w technologię i infrastrukturę, 
służących do wykorzystania inteligentnych rozwiązań w szczególności w technicznej infrastrukturze miejskiej. 
Nie został zauważony ważny aspekt społeczny smart city – ludzie. Mieszkańcy smart miasta mają nie tylko być 
beneficjentami ale także mają brać udział w jego współtworzeniu, inicjować działania, być kreatywni.  

Niniejszy artykuł koncentruje się na jednym z elementów składowych infrastruktury technicznej smart miasta, 
jakim są inteligentne zrównoważone  budynki. Celem artykułu jest analiza czynników charakteryzujących 
budownictwo inteligentne zrównoważone oraz możliwości jego rozwoju. Badania oparto na analizie literatury 
z zakresu tematyki smart cities oraz  budownictwa inteligentnego, pasywnego, ekologicznego oraz badaniach 
ankietowych. Zastosowano powszechnie znaną i często stosowaną także w budownictwie metodę analizy 
SWOT (tab.1) do oceny rozwoju inteligentnego zrównoważonego budownictwa i jego kontekstu społecznego. 
Uzupełniono je o istniejącą wiedzę i dotychczasowe doświadczenia dotyczące budownictwa inteligentnego 
i zrównoważonego z praktyki. Czynniki macierzy zostały poddane analizie przyczynowo-skutkowej za 
pomocą  metody DEMATEL, w celu ustalenia zależności między nimi. Wyniki analizy pozwoliły na zbadanie 
aspektu społecznego tj. wpływu twórców i użytkowników budynków inteligentnych zrównoważonych na ich 
rozwój i możliwości kreatywnego oraz innowacyjnego ich użytkowania w przestrzeni  miejskiej. Dużą rolę  
w równomiernym ich rozwoju jest wsparcie ze strony organizacji publicznych samorządowych i gospodarczych 
oraz bodźce finansowe i pozafinansowe.
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Tabela 1. Macierz SWOT inteligentnych zrównoważonych budynków

Oznaczenia: * czynnik socjalny ; Źródło: opracowanie własne
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Analiza wrażliwości czasu i kosztu procesu 
budowlanego w aspekcie wartości ryzyka  
w obliczeniach Building Information  
Modeling (BIM) 
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Streszczenie

W pracy przeprowadzono obliczenia wrażliwości probabilistycznego czasu i kosztu przedsięwzięcia 
budowlanego na wartości ryzyk przypisanych do procesów budowlanych. Czasom i kosztom przypisano 
6 różnych funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Obliczenia przeprowadzono w programie 
Risky Project Professional wyznaczając prawdopodobieństwa zdarzeń dla wartości 10, 60 i 90% 
(prawdopodobieństwo zakończenia procesu w założonym czasie i koszcie). Na podstawie otrzymanych 
wyników obliczeń przeprowadzono analizę uogólnionych modeli addytywnych GAM w celu uzyskania 
wzoru regresji. Korzystając ze wzoru regresji sporządzono wykresy i stwierdzono, że dla wszystkich funkcji 
gęstości prawdopodobieństwa ryzyko ma największy wpływ na maksymalny czas realizacji zadania. Dalsze 
obliczenia przeprowadzono dla czasów maksymalnych. Do analizy wrażliwości zastosowano dwie metody: 
CART i NN. Stwierdzono, że kwantyfikacja wrażliwości przeprowadzona dwiema metodami CART i NN różni 
się. W zakresie ryzyka od 0 do 10% różnice pomiędzy wynikami obliczeń uzyskanymi  z obliczeń CART i NN  
wynoszą maksymalnie 1,5%, a następnie drastycznie rosną i osiągają maksymalną wartość 55% dla ryzyka 
0-20%. Dla wartości ryzyka 0-30% różnica między metodami maleje i wynosi 12,66%. Wspólną cechą obu 
metod obliczeniowych jest wykazanie bardzo małej wrażliwości na ryzyko w przedziale 0-10% w obecności 
rozkładu gęstości funkcji prawdopodobieństwa czynnika. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ryzyka  
o wartości mniejszej niż 10% nie powinny być wprowadzane do obliczeń probabilistycznych w Risky Project 
Professional i analogicznych programach. Wartości tych ryzyk są kompensowane przez rozkłady gęstości 
funkcji prawdopodobieństwa. Ryzyka powyżej 10% muszą być wprowadzane do obliczeń. Wspólną cechą obu 
metod obliczeniowych jest wykazanie bardzo małej wrażliwości na ryzyko w przedziale 0-10% w obecności 
rozkładu gęstości funkcji prawdopodobieństwa.
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Tabela 1. Sieci neuronowe do obliczeń istotności wpływu zmiennych: funkcja gęstości prawdopodobieństwa i ryzyko 0-30%, na czas 
przedsięwzięcia budowlanego

Rys. 1. Struktura drzewa poszukiwania istotności wpływu zmiennych: funkcja gęstości prawdopodobieństwa i ryzyka 0-30%, na czas zadania

Tabela 2. Zestawienie wyników analizy wrażliwości czasu procesów budowlanych uzyskanych z analizy CART i NN

Uzyskane wyniki obliczeń wrażliwości zestawiono w tabeli 2.
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Probabilistyczne harmonogramowanie 
przedsięwzięć budowlanych w aspekcie 
ryzyka absencji pracowniczej
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Streszczenie

W artykule przeprowadzono kwantyfikację ryzyka absencji pracowników budowlanych celem wprowadzenia 
tej wartości do harmonogramów w ujęciu probabilistycznym oraz określenie wpływu na czas realizacji 
procesów budowlanych przy założeniach różnych rozkładów funkcji gęstości prawdopodobieństwa. 

Rys. 1. Wykres 3D czasów ukończenia przedsięwzięcia budowlanego w aspektach rozkładu gęstości prawdopodobieństwa 
oraz ryzyka absencji pracowników
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Pominiecie wpływu absencji pracowniczej jako ryzyka czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego generuje 
błąd MAPE o wartości 32,82% do 69,23% w zależności od zadanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa  
w odniesieniu do przedziału prawdopodobieństw ukończenia zadania od 75 – 95%. Jest to bardzo duży 
błąd – niedopuszczalny. Bardzo wysokie błędy MAPE zanotowano w odniesieniu do funkcji Gamma i Cauchy  
w każdym przedziale prawdopodobieństw ukończenia zadania. Nie uwzględnienie ryzyka absencji pracowniczej 
w obliczeniach służących do sporządzenia harmonogramu generują w tych przypadkach niedopuszczalny 
błąd. W odniesieniu do prawdopodobieństwa ukończenia zadania w przedziale od 5 do 70% dla funkcji 
Normal, Exponential, Reyleigh, Triangle błąd MAPE jest mały i wynosi około 3%, ale dla wartości od 75-95% 
jest już niedopuszczalny (32,8 o 34%). Wartość średnia dla prawdopodobieństwa od 5 do 95% błędu MAPE 
wynosi 11% - zatem jest to błąd dopuszczalny. Ze względu na wymagania normowe  ISO 15686-5 Buildings 
and constructed assets- Service life planning, istnieje zalecenie kwantyfikcji czasu z prawdopodobieństwami 
wystąpienia zdarzenia polegającego na przekroczeniu czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego  
o wartościach co najmniej 10, 50 i 90%. 

W związku z powyższym autorzy postulują o uwzględnianie ryzyka absencji pracowniczej w każdym procesie 
budowlanym podczas wykonywania harmonogramów probabilistycznych, czyli w metodologii Building 
Information Modeling BIM.

Rys. 2. Wykresy słupkowe wartości błędów MAPE dla prawdopodobieństw ukończenia zadania w czasie od 5 do 70%, 75 do 95% oraz 
sumarycznie od 5 do 95% pomiędzy wartościami bez ryzyka absencji pracowniczej i z tym ryzykiem
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Streszczenie

Gospodarka cyrkulacyjna wymaga zamkniętych obiegów zużywanych zasobów. Budownictwo generuje 
około 50% odpadów stałych w skali globalnej, trudnych do zagospodarowania. Trudności te mają wynikają  
z wielu przyczyn zarówno natury technologicznej, społecznej, prawnej oraz organizacyjnej. Problemy prawne 
pociągają za sobą pozostałe. Wydaje się, że jednym z czynników wspomagających problem utylizacji odpadów 
jest projektowanie i wykonywanie obiektów budowlanych z uwzględnieniem minimalizacji odpadów. Jest to 
oczywiście przyszłość. Natomiast niewątpliwie ważna jest znajomość różnorodnych uwarunkowań i zależności 
pomiędzy czynnikami wpływającymi na rozwój budownictwa zrównoważonego oraz całkowitą utylizację 
odpadów budowlanych.

Celem artykułu było określenie czynników warunkujących rozwój budownictwa o obiegu zamkniętym  
w kontekście minimalizacji odpadów w cyklu życia obiektów budowlanych, przeznaczonych do utylizacji. 
Badanie/identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych za pomocą metody DEMATEL pozwala na 
uwzględnienie problemów zagospodarowywania odpadów budowlanych w kontekście rozwoju budownictwa 
zrównoważonego i spełniającego zasady gospodarki cyrkulacyjnej. Zwrócono szczególna uwagę na stosowanie 
w konstrukcjach budowlanych materiałów i wyrobów pozwalających na możliwość wydłużenia ich trwałości, 
możliwości ponownego użycia lub recyklingu. 

Do osiągnięcia celu pracy wykonano badania według następującej kolejności:
- analiza uwarunkowań rozwoju budownictwa o obiegu zamkniętym na podstawie literatury 
przedmiotu;
- opracowanie macierzy SWOT zawierającej zidentyfikowane i uporządkowane czynniki. 
Charakteryzują one mocne i słabe strony budownictwa, spełniającego zasady gospodarki cyrkulacyjnej  
i równoważonego rozwoju oraz zagrożenia i szanse - wpływ otoczenia;  
- badanie związków przyczynowo-skutkowych, pomiędzy czynników zawartymi w macierzy, za 
pomocą metody DEMATEL. 
- analiza czynników wpływające na minimalizację odpadów budowlanych w całym cyklu życia 
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obiektów budowlanych;
- określenie strategii rozwoju budownictwa o obiegu zamkniętym mając na celu minimalizacje 
odpadów z możliwością ich całkowitej utylizacji.
Punktem wyjścia do badań za pomocą metody DEMATEL jest sporządzenie grafu zależności pomiędzy 
czynnikami opracowanej macierzy SWOT (rys. 1).

Rys. 1. Sieć zależności pomiędzy czynnikami

Pozostałe wyniki znajdują się w rozszerzonej wersji artykułu, zawierając identyfikację (i siłę) związków 
przyczynowo-skutkowych pomiędzy czynnikami warunkującymi budownictwo o biegu zamkniętym w tym 
problemu odpadów. 

Można uznać, że uzyskane wyniki wskazują kierunek minimalizowania odpadów jako panaceum na spełnienie 
zasad gospodarki cyrkulacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Oznaczać to może dążenie do wydłużenia 
cyklu życia, czyli trwałości konstrukcji budowlanych, poprzez właściwe materiały, technologie, naprawy itp. 
Stosowanie takich technologii budowania, które pozwolą na łatwość remontów i napraw, zmianę funkcji 
użytkowych, w końcu rozbiórkę i pełną utylizację według zasady 4r: reduce, renewable, reuse, recycling, 
zmierza do rozwoju budownictwa o obiegu zamkniętym (a skutkiem może być też np. zmniejszenie śladu 
węglowego i innych niepożądanych emisji). Wdrożenie tych zasad wymaga, w początkowej fazie, ingerencji za 
pomocą bodźców wszelkiego rodzaju: prawnych, finansowych, psychologicznych.
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Wykorzystanie druku 3D tworzyw sztucznych  
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Streszczenie

Wytwarzanie przyrostowe jest przedmiotem zainteresowań branży budowlanej od około dziesięciu lat. 
Przedmiotem badań jest druk betonu, metali i tworzyw sztucznych. Przez ostatnie dekady druk 3D stał się 
jedną z najbardziej obiecujących gałęzi technologicznych. Zmiany klimatu, dążenie do redukcji emisji CO2 
wywiera nacisk na poszukiwanie nowych technologii i stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Druk 3D 
to szansa na stanie się wysoce zrównoważoną technologią. Do drukowania betonu stosuję się betonowe 
mieszanki z kruszyw pochodzących z odpadów budowlanych natomiast do druku tworzyw sztucznych można 
stosować filamenty pochodzenia naturalnego. Dokonano przeglądu ostatnich osiągnieć druku 3D związanych 
z drukiem betonu, metali a zwłaszcza tworzyw sztucznych.

Technologia drukowania przestrzennego znajduje już zastosowanie na etapie projektowania danych 
obiektów. Tworzone są modele obrazujące określony projekt, dzięki czemu istnieje szansa na weryfikację 
poprawności a także zmianę koncepcji. W niesamowitym tempie udoskonala się technologia druku 
mieszkalnych obiektów. Realizacja budynku w tej technologii skraca czas budowy o 50-70% w porównaniu do 
systemu tradycyjnego. Wykorzystano także drukowanie 3D do wytwarzania sztucznych raf a także pustaków 
ceramicznych drukowanych z sproszkowanej gliny. Oprócz drukowania budynków możliwe jest wytwarzanie 
mostów, schronów czy bunkrów. Pierwszy wydrukowany most powstał  w Madrycie przy wykorzystaniu 
proszku z topionego betonu i zbrojenia z polipropylenu . W budownictwie także zastosowanie ma druk 3D 
metali. Dzięki niemu tworzone są węzły połączeniowe, wewnętrzne usztywnienia, otwory, metalowe sekcje 
konstrukcyjne czy struktury kratowe. Pełnowymiarowy most dla pieszych jest obecnie w trakcie budowy  
(w trakcie drukowania 3D) w Holandii. Przykłady budynków i konstrukcji drukowanych w 3D przedstawiono 
na rysunku 1.

W opinii autorów branża budowlana powinna również skoncentrować się na wykorzystaniu ogromnych ilości 
odpadów z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi w nowe włókna do drukowania 3D. Za pomocą 
tego filamentu można drukować plastikowe elementy zbrojenia przestrzennego konstrukcji betonowych. 
Początkowe osiągnięcia w tej dziedzinie zostały dokładnie opisane w artykule. Zastosowano drukowanie 
3D tworzyw sztucznych do wykonywania szalunków słupów o niestandardowych kształtach oraz szalunków 
z żebrami do tworzenia belek. Opracowano także wewnętrzne formy siatkowe, elementy przestrzenne  
i szalunki, pełniące rolę zbrojenia elementu betonowego.
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Rys. 1. Przykłady drukowanych w 3D betonowych i metalowych konstrukcji

Drukowano również pręty do wzmocnienia belek przy zastosowaniu polimerów i żywic. Prowadzono badania 
nad stworzeniem odpowiedniej geometrii dla polimerowych paneli warstwowych drukowanych w 3D w celu 
osiągnięcia odpowiedniej zdolności do pochłaniania energii. Przykładowe elementy wydrukowane z tworzyw 
sztucznych pokazano na rysunku 2. 

Rys. 2. Druk 3D tworzyw sztucznych – przykłady

Wskazano na możliwości i ograniczenia związane z drukiem 3D. Technologia druku daje ogromne możliwości 
związane z uproszczeniem procesu technologicznego i skróceniem harmonogramu projektu a także 
większą elastyczność projektowania dla architektów. Dzięki użyciu innowacyjnych technologii jest szansa 
na zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa pracy. Druk 3D tworzyw sztucznych może być stosowany 
jako częściowy zamiennik zbrojenia tradycyjnego stalowego. Ograniczeniem są na pewno wymiary badanych 
elementów. Drukarki laboratoryjne przeznaczone do drukowania tworzyw sztucznych mają możliwość 
wyprodukowania małych elementów, obiekty rzeczywiste są obecnie niemożliwe do zrealizowania. 

Drukowanie 3D tworzyw sztucznych daję szansę dla naszego środowiska naturalnego. Połączenie w jeden 
zautomatyzowany proces produkcyjny dwóch różnych wymagań dotyczących betonu i zbrojenia może dać 
nadzieję na stworzenie bezodpadowej, efektywnej i geometrycznie nieograniczonej metody wytwarzania 
niestandardowych i dostosowanych do działających wewnątrz naprężeń konstrukcji betonowych.

130

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Wykorzystanie metodyki myślenia sieciowego  
w planowaniu przedsięwzięć budowy dróg  
na podstawie czynników prac geodezyjnych

Dariusz SKORUPKA1, Artur DUCHACZEK2, Magdalena KOWACKA3, Agnieszka BEKISZ4, 
Dominika DUDZIAK-GAJOWIAK5

1 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, dariusz.skorupka@awl.edu.pl
2 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, artur.duchaczek@awl.edu.pl
3 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, magdalena.kowacka@awl.edu.pl
4 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, agnieszka.bekisz@awl.edu.pl
5 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, dominika.dudziak-gajowiak@awl.edu.pl

Słowa kluczowe: metodyka myślenia sieciowego, zarządzanie ryzykiem, budownictwo, 
zarządzanie projektami

Streszczenie

Artykuł przedstawia wykorzystanie metodyki myślenia sieciowego do charakterystyki czynników  
w przedsięwzięciach budowy dróg na podstawie prac geodezyjnych. Zastosowana metodyka pozwala na 
określenie powiązań pomiędzy czynnikami, nadanie priorytetów przez wskazanie, które czynniki w pierwszej 
kolejności wymagają uwagi oraz określenie, które czynniki mogą zostać sklasyfikowane jako leniwe, pasywne, 
krytyczne, a które jako aktywne. 

Celem głównym przedstawionej pracy jest identyfikacja czynników mających wpływ na realizację przedsięwzięć 
budowy dróg z zakresu geodezji. Pytania jakie zespół autorski sobie postawił to: Czy istnieją zależności 
pomiędzy badanymi czynnikami? Jaka jest ich siła oddziaływania? W jaki sposób zidentyfikować czynniki, które 
mają największy wpływ na poprawną realizację prac budowlanych?

Na wstępie podjęto się identyfikacji kluczowych czynników mających wpływ na poprawne wykonanie zadań 
z zakresu geodezji podczas realizacji przedsięwzięć budowy dróg. Czynniki określono na podstawie wiedzy 
pozyskanej od ekspertów oraz analizy literatury przedmiotu. Wyróżniono następujące czynniki:
1. Wymagane doświadczenie geodety
2. Odpowiednia pogoda
3. Odpowiednio zaplanowany czas na realizację
4. Opracowanie planu generalnego
5. Wykonywanie bieżącej kontroli sprzętu
6. Odpowiedni dobór sprzętu
7. Odpowiednie transportowanie sprzętu
8. Terminowe wykonanie prac

131

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



9. Poprawne opracowanie numerycznego modelu terenu
10. Poprawne nawiązanie wysokościowe/sytuacyjne
11. Wykonanie kontroli tyczenia
12. Odpowiednie dobranie markowania

Wykonano niezbędne obliczenia i otrzymano następujące wyniki na mapie intensywności.

Rys. 2. Druk 3D tworzyw sztucznych – przykłady

Jak wynika z mapy jakości analizowane czynniki kwalifikują się do czynników leniwych, aktywnych i pasywnych. 
Żaden z czynników nie został zidentyfikowany jako krytyczny. 

Do czynników aktywnych zaliczamy czynniki 1, 6 oraz 7. Czynniki te bardzo mocno wpływają na inne czynniki  
i zadbanie o nie może mieć ogromny wpływ na poprawną realizację prac geodezyjnych przy przedsięwzięciach 
budowlanych. Reszta czynników kwalifikuje się do grupy czynników pasywnych lub leniwych, przez co 
możliwość ingerencji w ich przypadku jest zdecydowanie mniejsza.
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Streszczenie

Kompozyty na bazie spoiw aktywowanych alkalicznie (SAA) są obecnie przedmiotem szerokich badań na całym 
świecie. Popularność tego materiału jest spowodowana jego mniejszym śladem węglowym w porównaniu ze 
spoiwami tradycyjnymi. Zastosowanie kompozytów, np. na bazie popiołów lotnych aktywowanych alkalicznie 
ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju produktów ubocznych 
ograniczona może zostać produkcja cementu portlandzkiego, która jest jednym z głównych źródeł tejże emisji 
w budownictwie. 

Materiałem bazowym w omawianych kompozytach są głównie spoiwa glinokrzemianowe, do których można 
zaliczyć między innymi popiół lotny (w tym również z biomasy), zmielony granulowany żużel wielkopiecowy, 
mikrokrzemionkę czy metakaolinit. Materiały te następnie zostają aktywowane różnymi roztworami 
alkalicznymi, zwane dla uproszczenia aktywatorami. Należą do nich głównie wodorotlenek sodu (NaOH) lub 
potasu (KOH) oraz szkło wodne sodowe (Na2SiO3) lub potasowe (K2SiO3). Substancje te mogą być stosowane 
indywidualnie lub w postaci ich mieszanin, np. aktywator składający się z roztworu wodorotlenku sodu  
o określonym stężeniu połączony ze szkłem wodnym sodowym. W zależności jednak od użytego materiału 
glinokrzemianowego, niezbędnym etapem w procesie produkcji kompozytów na bazie spoiw aktywowanych 
alkalicznie może być wygrzewanie go w wyższych temperaturach w celu jego stwardnienia. Bardzo ważne 
są również proporcje poszczególnych składników kompozytu, stosunek spoiwa do kruszywa, aktywatora do 
spoiwa, ilość i rodzaj kruszywa czy skład tlenkowy wykorzystywanego spoiwa glinokrzemianowego.

W związku z powyższym, głównym celem badań przedstawionych w referacie jest ustalenie wpływu składu 
kompozytu na bazie lokalnych popiołów lotnych na jego właściwości. Stosowano różne proporcje między 
zawartością kruszywa (Kr/S: 4,0; 4,5; 5,0) czy aktywatora (Ak/S: 0,5; 0,6; 0,7) względem ilości spoiwa. Oceniano 
wpływ stężenia wodorotlenku sodu (10 lub 12 mol/dm3) wykorzystywanego do przygotowania aktywatora. 
Sprawdzano również wpływ dodatku zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego, którym zastępowano 
część spoiwa (do 10%) w celu eliminacji wygrzewania w podwyższonej temperaturze. Przeprowadzono także 
badania wstępne przy zastosowaniu różnych domieszek chemicznych, głównie na bazie polikarboksylanów 
lub zmodyfikowanych polinaftalenów. 
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Badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz nasiąkliwości przeprowadzano na próbkach zapraw 
o składzie zależnym od planu eksperymentu. Każdy plan badawczy obejmował również wygrzewanie 
kompozytów w 65°C przez 24h.

Po przeanalizowaniu wyników badań stwierdzono, że najkorzystniejsze właściwości uzyskano przy zawartości 
aktywatora (mieszanina roztworu wodorotlenku sodu i szkła wodnego sodowego) w ilości 0,6 względem 
masy spoiwa bez względu na stężenie NaOH. Najlepsze efekty uzyskano przy proporcjach kruszywa do 
spoiwa wynoszących 4,0 i 4,5, odpowiednio dla stężenia 12 mol/dm3 i 10 mol/dm3. Zastosowanie zmielonego 
granulowanego żużla wielkopiecowego, które miało na celu redukcję wygrzewania w podwyższonych 
temperaturach nie dało niestety satysfakcjonujących efektów. Dodatek ten w ilości 10% masy spoiwa 
poprawił jednak wytrzymałość na ściskanie kompozytu nawet o 76%, w próbkach, które były poddawane 
wygrzewaniu. Wykorzystanie różnego rodzaju domieszek pozwoliło wytypować superplastyfikator na bazie 
polikarboksylanów, jako ten, który miał najkorzystniejszy wpływ na badane parametry.

Głównym celem dalszych badań jest ustalenie takiego składu kompozytu na bazie lokalnych spoiw 
aktywowanych alkalicznie, który pozwoliłby na uzyskanie materiału o porównywalnej a nawet lepszej trwałości 
do tych na bazie cementu portlandzkiego. Analiza taka jest niezbędna do kolejnego etapu badań, którym 
jest zastosowanie kompozytu na bazie SAA jako cienkich warstw ochronnych w elementach betonowych. 
Przykładem może być dwuwarstwowa kostka brukowa z wierzchnią warstwą wykonaną z zaprawy na bazie 
spoiw aktywowanych alkalicznie, która jest przedmiotem badań w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Drogowej 
na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.  

134

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Analiza oświetlenia miejsc pracy osób 
pracujących na rusztowaniach w różnych  
porach dnia

Iwona SZER1, Jacek SZER2

1 Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego, iwona.szer@p.lodz.pl
2 Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, jacek.szer@p.lodz.pl

Słowa kluczowe: natężenie oświetlenia, rusztowania, pracownicy budowlani

Streszczenie

Oświetlenie miejsc pracy ma duży wpływ na bezpieczne wykonywanie powierzonych czynności. Celem 
artykułu jest przedstawienie analizy oświetlenia miejsc pracy osób pracujących na rusztowaniach. 

Badania przeprowadzono na 23 ramowych, elewacyjnych rusztowaniach budowlanych. Rusztowania badane 
były w terminie od marca do października 2017 roku. Ze względu na specyfikę prac wykonywanych na 
rusztowaniach budowlanych, badania przeprowadzono zgodnie z indywidualnie dostosowanym programem 
badawczym. Pomiary na każdym rusztowaniu wykonywane były przez pięć dni tygodnia w trzech porach 
dnia dostosowanych do pracy większości pracowników na budowach, pierwsza od godziny 8, druga od 
godziny 11 i trzecia od godziny 14. W każdej porze dnia badania przeprowadzono w minimum trzech  
i maksimum dwunastu polach rusztowania (liczba pól zależała od wielkości rusztowania). W każdym badanym 
polu natężenie oświetlenia oznaczane było w czterech punktach położonych na wewnętrznych słupkach 
rusztowania. Pomiary zostały wykonane przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego AMI 310, do którego 
podłączone były sondy luksometryczne. 

W pracy analizowano natężenie oświetlenia w poszczególnych punktach oraz równomierność oświetlenia. 
Najmniejszą wartość 100 lx zarejestrowano na rusztowaniu w miesiącu październiku 2017r o godzinie 11. 
Rusztowanie zlokalizowane było przy budynku od strony południowo – wschodniej w Ostrzeszowie. Największą 
wartość 99980 lx zarejestrowano na rusztowaniu w miesiącu lipcu 2017r o godzinie 14. Rusztowanie 
zlokalizowane było przy budynku od strony południowo – zachodniej w Ostrzeszowie. Rusztowania nie 
posiadały zamontowanej siatki ochronnej.

Na rysunku 1 przedstawiono histogram liczebności średniego natężenia oświetlenia dla poszczególnych 
punktów wszystkich 23 rusztowań. Na podstawie średniej wartości natężenia oświetlenia w punktach pola 
rusztowania obliczono również zmienność oświetlenia otoczenia. Na rysunku 2 przedstawiono histogram 
liczebności zmienności oświetlenia otoczenia dla poszczególnych pól wszystkich 23 rusztowań. 
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Analizując otrzymane wyniki możemy zauważyć dużą zmienność natężenia oświetlenia miejsc pracy osób 
pracujących na rusztowaniach. Zmierzone natężenia oświetlenia na polu otaczającym pole zadania są 
wyższe od minimalnych natężeń zawartych w normie dla placów budowy. Z jednej strony światło dzienne jest 
najlepszym rodzajem światła, jednak trzeba pamiętać że słońce jest również najsilniejszym źródłem mogącym 
powodować oślepienie. Norma nie określa górnej granicy, jednak natężenie oświetlenia na poziomie 
kilkudziesięciu tysięcy luksów może powodować oślepienie pracowników. Natężenie oświetlenia zależało 
od warunków atmosferycznych, pory roku, pory dnia, położenia rusztowania, jak również od obecności 
siatki ochronnej zamontowanej na rusztowaniu. Zmieniające się warunki oświetlenia stanowią dodatkowe 
obciążenie dla osób pracujących na rusztowaniach, w konsekwencji mogąc przyczyniać się do powstania 
sytuacji mogących prowadzić do wypadku. 

Artykuł jest wynikiem realizacji przez autorów projektu badawczego „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof 
budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań” 
finansowanego przez NCBiR w ramach PBS3 na podstawie umowy nr PBS3/A2/19/2015. 

Rys. 1. Histogram liczebności średniego natężenia oświetlenia dla wszystkich rusztowań

Rys. 2. Histogram liczebności zmienności oświetlenia dla wszystkich rusztowań
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Rys. 1. Model Hb1 (Hb=d) oraz model Hb2 (Hb=2d)

Numeryczne określanie obciążenia modelowej 
obudowy tunelowej z uwzględnieniem różnych 
wysokości nadkładu gruntu

Paweł SZKLENNIK1

1 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa, Polska, 
  pawel.szklennik@wat.edu.pl

Słowa kluczowe: metoda elementów dyskretnych, obudowa walcowa, tunel podziemny

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę określania obciążenia modelowej obudowy tunelowej w niespoistym ośrodku 
gruntowym przy różnych wysokościach nadkładu gruntu nad konstrukcją (rys. 1.). Ze względu na ograniczenia 
możliwości obliczeniowych komputera i stanowiska laboratoryjnego analizowany był model w skali. Wysokość 
nadkładu Hb była równa jednej i dwóm średnicom obudowy (d=9cm). Grunt modelowany był elementami 
walcowymi jako układ w płaskim stanie naprężenia. Obudowa cechowała się zróżnicowaną sztywnością – 
właściwą dla HDPE (wariant konstrukcji wiotkiej) lub nieskończenie wysoką (konstrukcja nieodkształcalna). 
Obciążona była ciężarem gruntu i dodatkowym obciążeniem technologicznym Q przekazywanym  
z powierzchni. Parametry modelu skalibrowano na podstawie testów laboratoryjnych. Następnie wykonano 
serię symulacji z wykorzystaniem autorskiego programu opartego na metodzie elementów dyskretnych 
(ang. DEM). Określano obciążenia konstrukcji obudowy oraz naprężenia i przemieszczenia w otaczającym ją 
ośrodku gruntowym. 
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Wartości obciążeń obudowy uzyskane numerycznie porównano z odpowiadającymi im wartościami 
wyznaczonymi według klasycznej metody Hewett’a – przykład dla wariantu konstrukcji wiotkiej zamieszczono 
na rys. 2. Wyniki uzyskane tu metodą elementów dyskretnych wskazują na redukcję oddziaływań pionowych  
w strefie zwornika oraz zwiększone parcie poziome w obszarach ociosowych. Różnice te były wyraźne 
zarówno w przypadku mniejszej i większej wysokości nadkładu gruntu Hb.

Rys. 2. Oddziaływania wg Hewett’a (po lewej) oraz DEM (po prawej) [N/m] – konstrukcja wiotka, model Hb2

Wykazano, że przy obu wariantach wysokości nadkładu interakcja między konstrukcją a gruntem jest 
znacząco związana ze sztywnością obudowy. Numerycznie wyznaczane obciążenia wyraźnie różnią się od 
tych obliczonych metodą klasyczną – szczególnie w przypadku obudowy wiotkiej. Jej deformacje w strefie 
zwornika wywołują znaczną koncentrację przemieszczeń gruntu powyżej tego obszaru. Strefa osiadań nad 
konstrukcją sztywną była znacznie bardziej rozciągnięta i były one mniej intensywne. Ponadto podejście 
klasyczne nie uwzględnia powstawania tak zwanego efektu górotworu w otoczeniu wyrobiska. Zmienia to 
trajektorie naprężeń, a w rezultacie wpływa na rozkład obciążeń konstrukcji tunelu.

Dodatkowo stwierdzono, że modelowanie dyskretne pozwala na odzwierciedlenie różnic w zachowaniu 
ośrodka gruntowego wynikających z różnej wysokości nadkładu nad obudową. Wartość Hb wpływa na sposób 
transmisji obciążeń do obszaru wyrobiska. Przemieszczenia pionowe gruntu nad obudową wiotką cechowały 
się znacząco większą intensywnością przy nadkładzie niższym (Hb1). Jakościowo różne formy „niecki” osiadań 
w poziomie terenu obserwowano również w przypadku konstrukcji sztywnej. Była ona bardziej rozległa  
w modelu Hb2. W wariancie Hb1  obszar niecki był skoncentrowany w pasie nad wyrobiskiem. 
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Podejście planistyczne do zwiększania 
odporności systemowej przedsięwzięć 
budowlanych na czynniki ryzyka
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przedsięwzięcia budowalne

Streszczenie

Współczesne trendy w planowaniu przedsięwzięć budowlanych wskazują na intensywny rozwój metod 
planowania w warunkach ryzyka i niepewności. Jest to efekt rosnącej świadomości planistów o niemożności 
skutecznego uzyskania pełnych i jednoznacznych informacji na temat  parametrów planowanego 
przedsięwzięcia jak również warunków jego przyszłej realizacji Proaktywne nastawienie do planowania 
przedsięwzięć budowlanych okazuje się być lepszą alternatywą w stosunku do  klasycznego, nadal 
często stosowanego w praktyce reaktywnego podejścia. Większość koncepcji proaktywnego podejścia do 
planowania przedsięwzięć budowlanych sprowadza się do tworzenia tzw. harmonogramów predyktywnych. 
W harmonogramach tych odporność na czynniki ryzyka uzyskiwana jest głównie dzięki zmianie sekwencji 
planowanych zadań z wykorzystaniem różnych metod ich szeregowania, alokacji buforów czasu  
w harmonogramie czy też modyfikacji parametrów rozkładów zmiennych losowych czasu trwania 
wspomnianych zadań. Najnowsze badania nad odpornością przedsięwzięć budowlanych na czynniki ryzyka 
związane są z tzw. myśleniem systemowym. Zgodnie z teorią systemów przedsięwzięcia budowlane można 
interpretować jako otwarte, złożone systemy, składające się z różnych elementów takich jak np. ludzie, zasoby, 
wiedza oraz zadania pomiędzy którymi występują konkretne relacje. Współzależny i dynamiczny charakter 
tych relacji generuje różne emergentne właściwości takiego systemu w tym podatność, zdolność adaptacyjną  
i w konsekwencji odporność na czynniki ryzyka. W odróżnieniu do metod harmonogramowania predyktywnego, 
zwiększanie odporności systemu może być dokonywane nie tylko na poziomie samych zadań ale również na 
poziomie struktury relacji pomiędzy pozostałymi elementami rozważanego systemu. Celem artykułu jest więc 
rozwijanie proaktywnego podejścia do zwiększania odporności systemowej przedsięwzięć budowlanych na 
czynniki ryzyka [1, 2] (Rys. 1). Do modelowania i analizy problemu autorzy wykorzystali teorię metasieci [3]. 
Autorzy rozwinęli model optymalizacyjny zwiększania odporności systemowej przedsięwzięć budowlanych [2] 
oraz zaproponowali sposób jego rozwiązania z wykorzystaniem wybranej metaheurystyki. Działanie modelu 
zaprezentowano na przykładzie rewaloryzacji zabytkowego muru oporowego z nawierzchnią ciągów pieszo-
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jezdnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą podziemną. Zaproponowane strategie zwiększania odporności 
złożonych systemów takie jak, decentralizacja procesów, redundancja systemowa, zamienne rozwiązania 
w zakresie zadań i zasobów oraz współpraca uczestników, potwierdziły swój potencjał w analizowanym 
przykładzie przedsięwzięcia. 

Rys. 1. Schemat ideowy badania odporności systemowej przedsięwzięć budowlanych na wpływ czynników ryzyka, 
opracowanie własne na podstawie [1,2]
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Streszczenie

Przez dziesięciolecia badania podkreślały wytwarzanie odpadów, degradację środowiska, rozwój gospodarczy 
i globalne ocieplenie jako główne problemy, przed którymi stoi ludzkość. Branża budowlana ma istotny wpływ 
na długofalowy postęp i wyżej wymienione kwestie. Branża budowlana w Europie jest znaczącą gałęzią 
przemysłu, wytwarzającą około 10% europejskiego PKB i mającą znaczący wpływ na aspekty środowiskowe 
i społeczne. Ponadto sektor budowlany jest obarczony nadmiernymi kosztami konserwacji i napraw 
uszkodzonych i wadliwych konstrukcji, a także kosztami ich odbudowy po zawaleniu się w wyniku trzęsienia 
ziemi. W Europie wydatki na konserwację osiągnęły najwyższy poziom w historii i gwałtownie rosną, przy czym 
znaczną część tych kosztów stanowią działania związane z monitorowaniem i konserwacją obiektów.

Porównując PKB danego kraju w czasie jednego trzęsienia ziemi ze stratami, uzyskuje się skumulowaną 
perspektywę PKB na 113 lat zdarzeń. Ponieważ straty te obejmują koszty utrzymania i naprawy, możliwe jest 
porównanie do PKB. 

Podstawowe parametry konstrukcyjne to te, które musi posiadać każda konstrukcja, aby chronić 
bezpieczeństwo ludzi, i zapewniać komfort przed różnymi siłami działającymi na budynek oraz aby budynek 
działał w celu ochrony. Jako podstawowe parametry konstrukcyjne, niniejsza wytyczna określa bezpieczeństwo, 
naprawialność i użyteczność, które odnoszą się odpowiednio do ochrony ludzkiego życia, mienia oraz funkcji  
i komfortu, w następujący sposób:
• Bezpieczeństwo: unikanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz konstrukcji,
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• Możliwość naprawy: zapewnienie łatwości naprawy uszkodzeń konstrukcji spowodowanych przez 
źródła zewnętrzne,
• Użyteczność: zapewnienie funkcjonowania i komfortu budynku.   
Skuteczne dopasowanie do tych aspektów wymaga wielu środków w cyklu życia konstrukcji, w tym materiałów 
o wyjątkowych właściwościach fizycznych i mechanicznych, ciągłych kontroli i konserwacji oraz wielu innych 
procedur.

Oczekuje się, że poprzez przyjęcie takich ram w połączeniu z wykorzystaniem inteligentnych materiałów, 
wyniki spełnią kryteria zrównoważonego rozwoju. Korzyści płynące z zastosowania inteligentnych materiałów 
są unikalne dla każdego z tych podetapów. W rezultacie przyjęcie tych klas materiałów może być postrzegane 
jako skuteczne rozwiązanie problemów związanych z tradycyjnymi materiałami, metodami projektowania  
i innymi wcześniej wymienionymi kwestiami.

Ogólny algorytm, został przedstawiony w celu optymalizacji zrównoważenia strukturalnego dzięki 
zastosowaniu inteligentnych materiałów. Ponieważ inteligentne materiały mogą być wykorzystywane do 
wykonywania i modernizacji konstrukcji, należy najpierw określić rodzaj konstrukcji: istniejąca lub planowana. 
Modernizacja konstrukcji ma znaczący wpływ na zrównoważony rozwój, ponieważ starsze lub po trzęsieniu 
ziemi konstrukcje często wymagają dalszych napraw. Oddziaływania te są definiowane przez znaczenie 
historyczne lub infrastrukturę krytyczną, taką jak budynki lub elektrownie. Niemniej jednak włączenie 
inteligentnych materiałów do projektowania nowych budynków może znacznie obniżyć przyszłe koszty 
konserwacji i napraw, a także zużycie energii. 

Warto zbadać wykorzystanie tanich SMA (opartych na Fe i Cu) oraz SMP w projektowaniu konstrukcyjnym 
budynku w celu ekonomicznego zastosowania inteligentnych materiałów. Należy dokładnie rozważyć 
środowiskowe konsekwencje wykorzystania inteligentnych materiałów, ponieważ wystawienie na przykład 
SMA Ni-Ti na trudne środowisko korozyjne może spowodować uwolnienie niklu, bardzo toksycznej toksyny. 
Wreszcie, rozważając naprawę wadliwego budynku, konieczne jest zbadanie konsekwencji społecznych, na 
przykład, jeśli most wymaga dodatkowego wyposażenia w inteligentne materiały, należy zapewnić inne formy 
transportu, aby zminimalizować przerwy w ruchu i zakłócenia w życiu ludzi.

Autorzy rozwinęli model optymalizacyjny zwiększania odporności systemowej przedsięwzięć budowlanych [2] 
oraz zaproponowali sposób jego rozwiązania z wykorzystaniem wybranej metaheurystyki. Działanie modelu 
zaprezentowano na przykładzie rewaloryzacji zabytkowego muru oporowego z nawierzchnią ciągów pieszo-
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węgla w konstrukcjach budowlanych poprzez 
optymalizację procesów budowlanych

Alireza TABRIZIKAHOU1, Piotr NOWOTARSKI1

1 Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska,
  Alireza.Tabrizikahou@doctorate.put.poznan.pl, Piotr.Nowotarski@put.poznan.pl

Słowa kluczowe: zużycie energii, emisja dwutlenku węgla, techniki Lean, optymalizacja strukturalna, 
ocena cyklu życia

Streszczenie

Kryzys energetyczny i zmiany klimatyczne stały się dwoma najbardziej palącymi problemami ludzkości, 
a emisje dwutlenku węgla są jednym z głównych czynników globalnego ocieplenia. Wraz z szybkim 
wzrostem globalnego PKB i liczby ludności zużycie energii stało się poważnym problemem dla różnych 
sektorów. Co więcej, konsekwencje globalnego ocieplenia poważnie zagroziły życiu na Ziemi, w związku  
z tym międzynarodowy nacisk położono na zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Chociaż 
budownictwo jest postrzegane jako podstawa przemysłu światowej gospodarki, zużywa około 40% światowej 
energii, emituje około jednej trzeciej całkowitego węgla na całym świecie i generuje do 25% odpadów stałych 
każdego roku.

Rys. 1. Globalny udział budynków i konstrukcji, energia końcowa i emisje, 2018 (a) zużycie energii, b) emisje

Lean Construction zwiększa efektywność budowy poprzez zwiększenie wykorzystania zasobów i zmniejszenie 
straconego czasu procesu poprzez wprowadzanie procedur w odpowiednim czasie i we właściwej ilości. 
Technika oceny cyklu życia (LCA) ocenia wpływ konstrukcji na środowisko, obejmując wydobycie i przetwarzanie 
surowców, produkcję, transport, budowę, konserwację oraz utylizację lub recykling. Omówiono cztery 
„szczupłe” podejścia w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez usprawnienie działań związanych z budową.
Mapowanie strumienia wartości (VSM) to podejście szczupłej produkcji, które było początkowo używane do 
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generowania mapy systemów produkcyjnych. Służy do oceny stanu istniejącego i stworzenia przyszłego stanu 
sekwencji procesów, które prowadzą produkt lub usługę od koncepcji po dostawę do konsumenta. Just In 
Time (JIT) to podejście, które ma na celu skrócenie czasu spędzonego w procesie produkcyjnym, a także czasu 
potrzebnego dostawcom na reagowanie na konsumentów.

Total Productive Maintenance (TPM) to kolejna szczupła metoda, która koncentruje się na zwiększeniu 
całkowitej efektywności wyposażenia zakładu. TPM identyfikuje przyczyny szybkiego pogorszenia się stanu 
i strat w produkcji, jednocześnie tworząc odpowiednie środowisko między pracownikami i sprzętem w celu 
wspierania własności. Wysiłek nieprzerwanego przemieszczania się produktu przez proces produkcyjny 
od początku do końca określany jest mianem ciągłego przepływu. Czas cyklu odpowiada czasowi realizacji  
w bezbłędnym ciągłym przepływie, ponieważ produkt nigdy nie jest zatrzymywany podczas przetwarzania. 

Autorzy opracowania przedstawili algorytm, który pomaga w osiągnięciu możliwie najniższego efektu 
ekologicznego podczas procesu budowlanego. Metoda opiera się na obszernym studium literatury i będzie 
dalej udoskonalana i badana przez autorów w różnych studiach przypadków, w szczególności pod kątem 
optymalizacji parametrów projektowych, co zwiększa koszt projektu.

Zamierzone wyniki, cele i zakres są opracowywane w pierwszym etapie, z naciskiem na zmniejszenie zużycia 
energii w różnych operacjach. Sugeruje się, aby cele obejmowały „szczupłe” techniki (Lean Management) 
i optymalizacje strukturalne w celu oceny poprawy zużycia energii w projekcie przy użyciu technik  
i metodologii przydzielonych w zakresie projektu. Drugi etap obejmuje trzy metody optymalizacji konstrukcji 
mające na celu zmniejszenie środowiskowych skutków projektowania konstrukcji. Te optymalizacje powinny 
pasować do określonego zakresu projektu. Ponieważ optymalne projekty z mniejszymi konsekwencjami dla 
środowiska w dłuższej perspektywie kosztują więcej. Te trzy komponenty muszą być oceniane jednocześnie, 
ponieważ wszelkie zmiany parametrów projektowych muszą być brane pod uwagę w analizie sejsmicznej  
i konsekwencjach środowiskowych.

Po wdrożeniu optymalizacji strukturalnych stosuje się „szczupłe” techniki w celu zwiększenia wydajności operacji 
produkcyjnych, transportowych, konstrukcyjnych i konserwacyjnych. Po pierwsze, podejście VSM służy do 
identyfikacji marnotrawstwa w każdej konkretnej działalności oraz pomocy w diagnozowaniu trudności i wad 
procesów. Podejście JIT służy do optymalizacji procesu produkcyjnego poprzez skrócenie czasu oczekiwania, 
zużycie energii w transporcie i zapobieganie nadprodukcji komponentów. Podejścia ciągłego przepływu i TPM 
są używane jednocześnie w ostatnim etapie fazy ubogiej. Skraca to czas bezczynności, zwiększa wydajność 
zasobów i skraca cały czas trwania etapu budowy.

Wreszcie faza oceny cyklu życia jest wykorzystywana do analizy skuteczności poprzednio stosowanych technik 
pod kątem środowiskowych konsekwencji działań. Należy oszacować energochłonność każdego procesu  
i emisję CO2, a także cały cykl życia. Ponadto, biorąc pod uwagę zużycie energii, emisje i ogólny stan zdrowia 
zaangażowanych zasobów ludzkich, zwiększyłoby to trwałość cyklu życia budynku.
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Streszczenie

W referacie poruszono tematykę minimalizacji kosztów materiałów drogowych wraz z ich kosztami zakupu 
oraz emisji gazów cieplarnianych. Na wstępie wykonana została analiza literatury z zakresu kosztów 
materiałów oraz kosztów transportu materiałów od producenta na plac budowy. Pokazany został wpływ cen 
materiałów budowlanych na koszt robót budowlanych wynoszący ok. 40-60% dla większości rodzajów robót. 
Wskazano także na podstawie literatury możliwości obniżenia kosztów transportu poprzez np. optymalizację 
doboru środków transportu. Następnie dokonano krótkiego przeglądu literatury związanego z zagadnieniem 
śladu węglowego w budownictwie. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia analiz w całym cyklu życia 
obiektu budowlanego. Wielkość śladu węglowego powinna być analizowana w aspekcie wydobycia surowców, 
produkcji i wbudowania materiałów budowlanych oraz w fazie eksploatacji, z uwzględnieniem przy tym 
wszystkich koniecznych procesów transportowych. Wnioskiem z analizy literatury może być stwierdzenie  
o potrzebie uwzględniania analiz śladu węglowego w budżecie inwestycji budowlanej.

W kolejnej części referatu dokonano analizy kosztów materiałów budowlanych stosowanych w drogownictwie. 
Dokonano analizy dwóch wariantów rozwiązań nawierzchni drogowych (warianty A i B), dla których zostały 
wyliczone koszty materiałów oraz koszty transportu tych materiałów. Koszty transportu materiałów wyliczane 
były przy uwzględnieniu różnych wariantów związanych z odległością transportową dla trzech rodzajów 
transportu: drogowego, kolejowego i rzecznego (Rys. 1).
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Następnie, dla analizowanych wariantów nawierzchni drogowych wykonano obliczenia emisji ekwiwalentu 
CO2. Ślad węglowy można podzielić na wbudowany ślad węglowy ECF i operacyjny ślad węglowy OCF. ECF 
obejmuje procesy związane z budową obiektu takie jak np. wydobycie i przetworzenie surowców, produkcję 
materiałów budowlanych, transport materiałów, realizację obiektu budowlanego oraz rozbiórkę i utylizację 
materiałów rozbiórkowych. OCF to z kolei ekwiwalent CO2 emitowanego, wyliczany w trakcie fazy eksploatacji 
obiektu budowlanego. W obliczeniach autorzy skupili się na oszacowaniach wbudowanego śladu węglowego 
ECF. Dokonano wyliczeń zarówno dla produkcji i wbudowania wybranych materiałów budowlanych, jak i dla 
procesów transportowych związanych z dostarczeniem materiałów na plac budowy (Tabela 1.).

Rys. 1. Odległości dla przyjętych wariantów transportowych

Tabela 1. Ślad węglowy w procesie produkcji, wbudowania i transportu materiałów dla wariantu B inwestycji

Na koniec autorzy zestawili koszty i wielkość śladu węglowego oraz poddali dyskusji otrzymane wyniki  
w aspekcie minimalizacji śladu węglowego. Pokazane zostały także sposoby obniżenia ceny materiałów oraz 
wielkości emisji CO2 poprzez zmianę składu mieszanki betonowej na przykładzie kostki betonowej.
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Streszczenie

Stan techniczny budynku ma bezpośredni wpływ na jego trwałość, stąd też dbałość o obiekt i okresowa ocena 
jego stanu jest elementem niezbędnym do zapewnienia prawidłowego użytkowania oraz bezpieczeństwa  
i komfortu osób w nim przebywających. Prowadzenie odpowiedniej gospodarki remontowej w stosunku do 
obiektów budowlanych pozwala zapobiec stopniowo postępującemu procesowi degradacji, czyli obniżaniu 
wartości użytkowej budynku. Jednym z ważniejszych zapisów Prawa Budowlanego jest art. 5 ust. 2, który 
wskazuje, że obiekt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska 
oraz utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym, a właściciel bądź zarządca nie może 
dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej obiektu. Przepisy 
narzucają również przeprowadzanie kontroli okresowych podając szczegółowe wytyczne dotyczące ich 
zakresu i częstotliwości. Narzuca również protokołowanie tych kontroli oraz opis stanu technicznego 
badanych elementów. Art. 70 ust. 1 wskazuje, że w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli 
okresowej, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest zobowiązany usunąć wskazane 
w protokołach uszkodzenia, jak również uzupełnić braki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 
życia ludzi, środowiska lub bezpieczeństwa mienia. Organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, może 
nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem terminu wykonania, w przypadku gdy 
obiekt budowlany może powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub stanowić 
zagrożenie dla środowiska; sposób użytkowania budynku zagraża życiu bądź zdrowiu ludzi, środowisku lub 
bezpieczeństwu mienia; stan techniczny obiektu jest nieodpowiedni; wygląd budynku wpływa negatywnie na 
ocenę otoczenia.

Analiza stanu technicznego obiektu wymaga przeprowadzenia szeregu czynności mających na celu ocenę 
bezpieczeństwa, nośności i niezawodności konstrukcji w aspekcie dalszego jej użytkowania oraz przyczyn 
powstania zarysowań, pęknięć, uszkodzeń oraz ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowania i estetykę 
obiektu. Ocena stanu technicznego budynku jest wynikiem przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki 
poszczególnych elementów obiektu, wśród których należy wymienić np.: elementy zewnętrzne, fundamenty 
oraz izolacje pionowe i poziome; ściany konstrukcyjne, stropy, słupy, podciągi, nadproża, filary; konstrukcja  
i pokrycie dachu oraz instalacje w które wyposażony jest budynek.
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Przy sporządzaniu analizy stanu technicznego obiektu budowlanego niezbędne jest określenie stopnia 
zużycia poszczególnych elementów. W literaturze przedmiotu  znaleźć można tabele, które zawierają kryteria 
oceny stanu elementu wraz odpowiadającym im procentowym zużyciem. I tak np. w klasyfikacji stanu 
technicznego obiektu można znaleźć opis stanu określonego jako „Dobry - Element budynku nie wykazuje 
większego zużycia i wymaga jedynie konserwacji…”, a prazy kolejnej pozycji stan „Zły - W elementach budynku 
występują znaczne uszkodzenia i/lub ubytki….”. Przykład takich ocen przedstawia fragment tabeli (rys. 1.) 
opisany w publikacji  „Zużycie techniczne budynków i budowli” opracowanej przez Michalika w 2014r. 

Rys. 1. Fragment tabeli przedstawiającej klasyfikację stanu technicznego elementów obiektu budowlanego (Michalik 2014)

Autorzy wielu prac wskazują na niedoskonałości tego systemu oceny a w praktyce można znaleźć wiele 
protokołów kontroli stanu technicznego budynków budzących wiele wątpliwości. Metody przeprowadzania 
oceny oparte na analizie wizualnej są często niemiarodajne. W połączeniu z proponowaną skalą oceny można 
znaleźć wiele przykładów gdzie elementy budynków wyglądające podobnie jeśli chodzi o stopień zużycia są 
kwalifikowane do różnych grup klasyfikacji  stanu technicznego. Stosowanie w ocenach określeń takich jak 
„odchylenia od poziomu małe”, „odchylenia od poziomu i pionu nieco większe” lub „niewielkie uszkodzenia 
murów” są nieprecyzyjne i pozostawiają duże pole do interpretacji przez osoby oceniające. Tego typu ocena 
może być dyskusyjna. 

Protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego również mogą być przyczyną niedomówień lub 
nieporozumień. Wypełniane zgodnie z obowiązującym wzorem nie pozostawiają wiele miejsca na indywidualną 
ocenę w szczególnych przypadkach. Skutkuje to często błędnymi ocenami oraz bardzo ograniczonym opisem 
uszkodzeń.

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji metodyki oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 
z wykorzystaniem grupy kryteriów zdefiniowanych w oparciu o zestawienia tabelaryczne opisywane  
w literaturze. Metodyka prowadząca do precyzyjnego określenia stanu technicznego ocenianych elementów 
zostanie przedstawiona w pełnej wersji artykułu.
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Streszczenie

W wyniku obserwowanego od kilkunastu lat wzrostu liczby mieszkań realizowanych w ramach inwestycji 
deweloperskich rośnie liczba odbiorów lokali mieszkalnych podczas których wykrywane są tysiące wad i usterek 
budowlanych. Celem artykułu jest zbadanie liczby, rodzaju oraz lokalizacji usterek budowlanych w dwóch 
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na dwóch różnych osiedlach mieszkaniowych na 
terenie Krakowa. W artykule porównano wykryte usterki budowlane, w celu wyszukania zależności pomiędzy 
dwoma obiektami budowlanymi. Sprawdzono m.in. wpływ lokalizacji, układu pomieszczeń oraz stron 
świata na rodzaj i charakter usterek budowlanych. Podstawą analizy były protokoły z odbiorów mieszkań 
przeprowadzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w latach 2017 – 2019. Podczas odbiorów lokali 
mieszkalnych inspektorzy wykryli łącznie 3265 usterek budowlanych – w budynku A wykryto 1945 usterek,  
a w budynku B wskazano 1323 usterek. Biorąc pod uwagę obydwa budynki, najczęściej występującymi 
usterkami były rysy na ścianie (17,9%), porysowane parapety (7,7%) oraz brak lub brak ciągłości silikonu (7,4%). 
Na rysunku nr 1 przestawiono pomieszczenia, w których zidentyfikowano najwięcej usterek budowlanych. 

Rys. 1. Podział usterek budowlanych ze względu na ich lokalizację
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Na rysunku nr 2 zaprezentowano zestawienie najczęściej występujących usterek, biorąc pod uwagę typ robót 
budowlanych.

Rys. 2. Najczęściej występujące usterki budowlane

W artykule autorzy dokonali analizy usterek ze względu na ich występowanie w różnych typach pomieszczeń, 
w zależności od umiejscowienia w budynku, stron świata itp. Średnia liczba usterek przypadająca na 
mieszkanie wynosi 9,358 usterki. Na każdy m2 powierzchni mieszkania, przypada około 0,192 usterki, czyli 
około 1 usterka przypada na każde 5 m2 mieszkania.  Wraz ze wzrostem powierzchni mieszkania jak i liczby 
pokoi, rośnie średnia liczba usterek – im większe jest mieszkanie, tym więcej usterek jest wykrywanych. 
Średnia liczba usterek na m2 powierzchni mieszkania maleje wraz ze wzrostem powierzchni mieszkania – im 
pomieszczenie lub mieszkanie jest mniejsze tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia usterek, jedną 
z przyczyn może być mała ilość miejsca na swobodne wykonywanie prac budowlanych przez pracowników. 

W celu przeprowadzenia dalszych badań, autorzy wyodrębnili trzy zasadnicze grupy usterek budowlanych: 
usterki mało istotne, istotne i bardzo istotne. Usterki mało istotne zostały zdefiniowane jako te wymagające 
niewielkiej i nieuciążliwej ingerencji w przedmiot odbioru. Usterki istotne wymagają większego nakładu 
pracy i materiału w ich usunięcie, lecz nie stanowią kategorycznej przeszkody w możliwości przekazania 
robót budowlanych do użytkowania. Usterki bardzo istotne to usterki, które uniemożliwiają przekazanie 
ukończonych robót budowlanych do użytkowania z uwagi na konieczność prowadzenia przez wykonawcę 
złożonych prac pod względem pracochłonności i technologii ich wykonania lub takie które uniemożliwiają 
prawidłową eksploatację obiektu. 

Usterki budowlane to problem wymagający szerokiej analizy. Inwestor, projektant oraz kierownik budowy 
i inspektorzy powinni systematycznie kontrolować każdy etap przygotowania i realizacji przedsięwzięcia 
budowlanego, co może się przyczynić do zmniejszenia liczby usterek w obiekcie. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy można zauważyć, że usterki w dwóch analizowanych budynkach były do siebie podobne, pomimo 
tego, że roboty budowlane były wykonywane przez różne firmy budowlane. Układ pomieszczeń w mieszkaniu, 
jak i jego powierzchnia ma wpływ na usterki budowlane, natomiast lokalizacja mieszkania w budynku nie ma 
większego wpływu na ilość oraz typ defektów w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

150

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Wymagania Informacyjne Zamawiającego EIR 
dotyczące wykonania modeli BIM:  
studium przypadku na przykładzie wybranych 
przedsięwzięć budowlanych w Polsce

Krzysztof ZIMA1, Ewelina MITERA-KIEŁBASA2

1 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie
2 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Zarządzania w Budownictwie, e.mitera@pk.edu.pl

Słowa kluczowe: BIM, EIR, Employer’s Information Requirements, Wymagania Informacyjne Zamawiającego, 
CDE, Platforma Wymiany Danych

Streszczenie

Zastosowanie modeli BIM w realizacji przedsięwzięć budowlanych (Modelowanie Informacji o Budynku ang. 
Building Information Modelling) może przynieść wymierne korzyści. W niektórych krajach tj. Wielka Brytania 
powstały już kilka lat temu regulacje prawne, które wprowadzają ogólnie akceptowalne zasady i zachęcają do 
upowszechnienia korzystania z narzędzi BIM, w innych krajach (np. w Polsce) dopiero są wdrażane regulacje 
prawne lub standardy postępowania.

W referacie przeanalizowano Wymagania Informacyjne Zamawiającego ang. Employers Information 
Requirements EIR dotyczące standardu wykonania modeli BIM przez biura projektowe, opracowane dla 
trzech, polskich przedsięwzięć realizowanych w technologii BIM: Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - PPK 
w Warszawie (Wymagania dotyczące Standardu Wykonania Modelu BIM), Małopolskiego Centrum Nauki - 
MCN (obecnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon – rys. 1) oraz dla Centrum Muzyki - CM w Krakowie. 
Pierwsze dwa obiekty są obecnie na etapie realizacji robót budowlanych, w trzecim przypadku wybrano 
koncepcję budynku w ramach konkursu architektoniczno – urbanistycznego dwuetapowego, realizacyjnego. 
W przytoczonych przykładach EIR zostały podzielone na trzy obszary wymagań: techniczne, zarządzania  
i strategiczne (zwane także organizacyjne). W obszarze zagadnień technicznych zaznaczono przykładowo, 
że poza dostarczanymi przez wykonawcę plikami natywnymi winny być również w otwartym formacie IFC, 
ang. Industry Foundation Classes 2x3, dzięki czemu bez inwestor będzie mógł je przeglądać w bezpłatnych 
przeglądarkach. Omówiono także wymagania wobec Platformy Wymiany Danych ang. Common Data 
Envirnoment CDE nazywane także Platformami Koordynacji, wpisano konieczność zapisu danych niegraficznych 
w formacie COBie ang. Construction Operations Building Information Exchange, wykorzystywanych podczas 
eksploatacji budynku. Wskazano m.in. wymagane poziomy szczegółowości danych geometrycznych ang. 
Level of Detail LOD i niegeometrycznych ang. Level of Information LOI, gdzie np. dla MCN i CM to poziom 3 dla 
projektu koncepcyjnego, 4 dla projektu budowlanego, 5 dla projektu wykonawczego, z możliwością zmiany 
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dla różnych komponentów modeli po uzgodnieniu z zamawiającym. W obszarze zarządzania omówiono 
na przykład kwalifikacje osób zajmujących się zarządzaniem w procesie BIM, w tym koordynacją między 
modelami BIM oraz platformą CDE, ich role, zakres odpowiedzialności. W obszarze strategicznym zwrócono 
szczególną uwagę na punkty dostarczenia danych ang. Data drops czyli co (jakie informacje, jakie pliki) i kiedy 
otrzymać powinien inwestor. Poza modelami 3D podzielonymi na poszczególne branże są to także liczne 
analizy, kosztorysy, zestawienia.

Rys. 1. Model BIM Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon
Źródło: https://cogiteon.pl/, dostęp z dnia 19 czerwiec 2021

Model 4D uwzględnia czas umożliwiając np. symulacje robót budowlanych, model 5D uwzględniający 
koszty pozwala w takich symulacjach sprawdzić na osi czasu przepływy finansowe w danym momencie, 
szybko generować zestawienia kosztowe do analiz wariantowych, a model 6D umożliwia wykonanie analiz 
energetycznych, dotyczących komfortu użytkowania np. dla Centrum Muzyki jest nim m.in. model akustyczny.

Realizacja przedsięwzięć budowlanych w zamówieniach publicznych, jak w przytoczonych, zaawansowanych 
przykładach wykorzystujących technologię BIM oraz publikacja ich przebiegu i wniosków są dobrym 
kompendium wiedzy dla innych. Udowadnia także, że Polska jest już gotowa na nowoczesne budownictwo.
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Streszczenie

Emisja dwutlenku węgla, który jest głównym komponentem gazów cieplarnianych, na przestrzeni ostatnich 
dekad, wzrasta wraz z rozwojem technologicznym. Gazy cieplarniane mają znaczący wpływ na środowisko 
(np. globalne ocieplenie klimatu) przyczyniając się do jego deterioracji. Budowa i eksploatacja budynków 
odpowiadają za największy udział zarówno w globalnym zużyciu energii końcowej (35%), jak i emisji 
CO2 związanych z energią (38%) w 2019 r. W celu wykazania potrzeby stworzenia zintegrowanej analizy 
kosztów i śladu węglowego oraz potwierdzenia zasadności koncepcji dokonana została analiza literatury 
ogólnoświatowej w omawianym zakresie tematycznym skupiającym się na emisji gazów cieplarnianych w cyklu 
życia obiektu wyrażanych jako ekwiwalent dwutlenku węgla, pokazując wartość emisji w ujęciu kosztowym, 
poszukując zależności pomiędzy tymi dwoma aspektami.

Analiza map bibliometrycznych otrzymanych w programie VOSviewer, utworzonych na podstawie 10 zestawów 
danych pokazuje, że problematyka związana z emisjami dwutlenku węgla jest aktualna i cały czas się rozwija. 
Ponadto liczne artykuły opublikowane w ostatnich latach (2015-2021) poruszają również aspekt kosztów 
potwierdzając tym samym konieczność rozwinięcia koncepcji. Na podstawie analiz sieci przedstawionych w 
formie map można zaobserwować, że tematyka publikacji związana z śladem węglowym jest podejmowana 
przez wielu naukowców. Na przykład wynikiem wyszukiwań są następujące ilości publikacji - dla zestawu 
„ślad węglowy” i „budowa” – 827 artykułów, natomiast dla „ślad węglowy” i „budynek” – 1063 artykułów. Dla 
wymienionych kombinacji słów kluczowych otrzymano kolejno 13 i 14 klastrów dla największych zbiorów 
autorów powiązanych ze sobą, posiadających min. 2 publikacje. Zaobserwowano również, że na przestrzeni 
ostatnich lat nie spada zainteresowanie tematyką śladu węglowego w budownictwie. Analiza literatury 
określiła zakres słów kluczowych występujących w największych objętościowo zestawach danych. Należy 
zwrócić uwagę na to, że w zestawach słów kluczowych, które nie uwzględniały w wyszukiwaniu aspektów 
kosztów, przy pomocy map otrzymanych w VOSviewer, zidentyfikowano hasła związane z tematyką finansową 
o stosunkowo dużej wadze. Może to świadczyć o tym, że aspekty kosztów i emisji CO2 w budownictwie są 
już analizowane, natomiast trudno jest stwierdzić w jakim zakresie. Diagnozując współwystępowanie słów 
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można zauważyć, że spora ilość publikacji pochodzi z Chin. Dokonując analizy czasowej dla występowania 
słów wspomnieć należy, że omawiana tematyka jest już badana od kilku lat i konsekwentnie poszerzana  
o nowe pojęcia.

Celem artykułu jest pokazanie wstępnej koncepcji systemu wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych 
na podstawie zintegrowanej analizy kosztów i wielkości śladu węglowego w całym cyklu życia budynku.  
W ramach dalszych prac nad wspomnianą koncepcją podjęta zostanie analiza kosztów i wielkości emisji gazów 
cieplarnianych dla poszczególnych faz procesu budowlanego pozwalająca wdrażać rozwiązania i przeciwdziałać 
negatywnemu wpływowi na środowisko, bez zwiększania kosztów budowy. Analiza symulowanego cyklu 
życia opierać się będzie na rozwiązaniach uwzględniających zarówno wbudowany (ECF – Embodied Carbon 
Footprint)  i operacyjny (OCF – Operational Carbon Footprint)  ślad węglowy przy uwzględnieniu kosztów 
aby opracować zoptymalizowany schemat systemu wspomagania podejmowania decyzji w poszczególnych 
fazach cyklu życia. Planowane badania mają za zadanie sznalezienie i przeanalizowanie różnicy między 
konstrukcją zoptymalizowaną pod kątem cyklu życia (OCF & ECF) i zoptymalizowaną pod kątem wydajności 
operacyjnej (tylko OCF).

Koncepcja proponowana przez autorów dotyczy zintegrowanej analizy kosztów (LCC) oraz śladu węglowego 
w cyklu życia budynku (LCCF), reprezentującego wpływ na środowisko. Funkcje celu zależą od decyzji 
inwestorskich oraz zmiennych projektowych. Zwykle w przypadku budynków zmienne decyzyjne są 
przedstawiane jako zmienne projektowe, takie jak grubość izolacji przegród zewnętrznych budynku, typy 
okien, typ systemu ogrzewania, źródła odnawialne na miejscu itp. 

Dla omawianej koncepcji wyszczególnione zostały dwa moduły.
Moduł 1 ma służyć klasycznej analizie kosztowej przeprowadzanej w ujęciu kosztów cyklu życia obiektu. 

Moduł 2 przedstawiać ma cykl życia śladu węglowego (LCCF), który składa się z operacyjnego śladu węglowego 
(OCF) i wbudowanego śladu węglowego (ECF).

Procedura optymalizacji ma służyć do oceny relacji między różnymi układami zmiennych, w celu znalezienia 
optymalnych kombinacji, które zminimalizują ślad węglowy w cyklu życia (LCCF) i koszt cyklu życia (LCC) 
obiektu. Koncepcja opierać się będzie na metodzie scenariuszy i ich hierarchizacji, a wynikiem będą optymalne 
modele Pareto.
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Abstract

The article presents a proposal for a system for the assessment of changes in the mechanical parameters of 
fiber-cement boards based on the acoustic emission method. The paper also presents the research that is 
the basis for the development of the final diagnostic methodology.

The tests prior to the system development to assess the change in mechanical per-formance of the fibre-
cement panels involved three-point bending tests on samples cut from full-size panels together with acoustic 
emission (AE) signal acquisition. The bending configuration and dimensions of the test pieces were chosen 
based on the standard guide-lines.

The test pieces were subjected to environmental conditions (soaking in water for 1 h and 24 h, cyclic freeze-
thaw in an air-water environment for 10 cycles, 25 cycles, 50 cycles, and 100 cycles) and extreme conditions 
(burning in a laboratory oven for 3 h at 230 °C, exposure to direct fire for 2.5 min, 5.0 min, 7.5 min, 10.0 min), 
and were also tested in air-dry condition. The acoustic emission method in the energy approach was used 
as the main testing method to determine the change in mechanical parameters of cement-fibre composites.
After dividing the recorded AE signals into four classes, using the k-means algorithm, the individual classes of 
AE signals were assigned to the processes taking place in the structure of the tested material. The result of 
the analyzes was the creation of the evaluation system presented in Figure 1.
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Fig. 1. Diagram illustrating the methodology of assessing the change 
of mechanical parameters of fiber-cement boards under the 
influence of operational factors
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Abstract

Building information modeling (BIM) is recommended by practitioners as an effective tool for coordinating 
the work of installation engineers, visualizing the construction, controlling the quantity of construction works, 
verifying the efficiency of employees on the construction site, determining the frequency of building repairs, 
as well as improving of construction processes, improving safety on the construction site and reducing 
the number of accidents. Building Information Modeling (BIM) is a revolutionary approach to designing 
process, building management, and construction process management. The distinguishing feature of BIM 
is the constant and quick availability of consistent and reliable information and data about the building and 
its individual elements. BIM is one of the most important achievements in the construction industry as it 
encourages for cooperation and coordination between all participants in the investment process. In addition, 
the use of BIM in construction projects can help to reduce waste and increase the safety issues, which affects 
the quality of construction.

Many authors focus on the BIM approach itself and its use in construction industry due to its numerous 
benefits. BIM 5D has become a standard, while the subsequent dimensions (i.e. 6D, 7D) are not yet exploited 
by the participants of the construction process. In addition, the use of BIM tools varies significantly from 
country to country. Initially, scientists saw barriers to BIM implementation in the lack of initiative, knowledge 
and training, different market readiness in different organizations and regions, and industry resistance to 
changing traditional work practices. Additionally, the cost of software and the lack of qualified specialists 
were added to the above-mentioned barriers. Nevertheless, the benefits of BIM are disproportionate to 
the identified barriers, hence the constant search for the best and complete use of this approach in the 
construction industry. The BIM approach allows for efficient preparation of documentation, faster decision 
making through better communication between participants, optimization of resources, more efficient 
workflow, increased productivity and minimization of errors.

Recently, there has been a strong interest in the use of BIM to improve safety in the workplace throughout 
the entire life cycle of a building. Advances in BIM technology prove to be a good starting point for creating 
proactive solutions for planning and managing safety on a construction site.
The authors of the article attempted to analyze the key selection criteria, benefits and barriers to the 
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effective use of BIM in the field of safety in the construction industry. The statistical analysis was based on 
questionnaire studies conducted at the turn of June / July 2021 among construction managers, site engineers 
and BIM specialists. Ultimately, 64 completed questionnaires were obtained, of which 62 were used for 
further analysis, which constitutes over 96% of the complete responses. The research was divided into 3 
sections corresponding to the scope and objectives, such as:
Section 1: characteristics of the research sample (respondents’ experience / company size)
Section 2: scope of BIM use for construction safety
Section 3: BIM application barriers to ensure construction safety

The main aim of the research was to identify the key benefits of using BIM to improve safety in construction, 
not only modeling and preparing a bill of quantities of construction works. In addition, the main factors 
that constitute significant barriers to the implementation of BIM in order to ensure safety were identified 
and hierarchized. According to respondents, the most important solutions offered by BIM to improve 
construction safety performance are:
1. „safety training and education”
2. „monitoring and safety control on a construction site”
3. „identification and minimization of threats”
Significant barriers to the use of BIM in construction industry in order to improve safety include:
1. „insufficient availability of specialized training”
2. „no BIM tools and applications strictly related to safety”
3. „lack of knowledge about the safety of BIM users”

The results of the research show the directions of further development of the useful BIM technology and 
the methods of successful BIM integration in order to ensure safety by implementing appropriate rules, 
standards and procedures. In addition, identifying obstacles to BIM implementation should be seen as a 
prerequisite for improving BIM adoption in the construction industry on a variety of dimensions. Furthermore, 
the research confirmed the significant knowledge of the BIM approach in construction industry among the 
respondents, which is not tantamount to the degree of use in practice. This is related to the management’s 
vision of running the company, the willingness to implement new solutions to analyze construction processes 
and the need to develop standards for the use of BIM.
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Abstract

The aim of the paper is to review the current regulations on the thermal requirements of buildings in the light 
of WT2021 [1] with an emphasis on thermal bridges, together with their classification and characteristics. The 
paper defines complex thermal bridges occurring in ventilated facade solutions. In the paper, the current 
methods of calculating thermal characteristics of partitions with complex thermal bridges were analyzed and 
the development of a statistical method using mathematical modeling was proposed.

The total influence of thermal bridges on energy consumption is in the range of 5-39% [2]. The exact value 
of the influence of thermal bridges depends on many factors. So far, no studies have been developed to 
determine the significance of individual factors for complex thermal bridges, and the subject of complex 
thermal bridges is a research gap.

According to PN-EN ISO 10211-1: 1998 [3], point thermal bridges are defined as thermal resistance, which 
is significantly changed by total or partial material penetration caused by a material with a different thermal 
conductivity. Complex thermal bridges consist of many more factors than ordinary point bridges, therefore 
they are called complex. In thermal calculations, ventilated facade solutions are most often treated as single-
layer walls, which is a wrong simplification.

Currently, thermal bridges are calculated in accordance with PN-EN ISO 6946 [5] - the simplified method or 
using the guidelines from PN-EN ISO 10211 [3] - the detailed method. The simplified method when applied to 
ventilated facades is burdened with a large error. The guidelines from the PN-ENISO 10211 standard [3] are 
not suitable for direct use by designers, because they are dedicated to computer programs for calculating 
temperature fields using, for example, the finite element method.

The most adequate approach so far was developed by (Sadauskiene et al. 2015) [4]. Researchers performed 
a numerical simulation using a program that calculates the temperature fields. The partial differential 
equation has been replaced with an approximation on a discrete model. The authors of the study used the 
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Rys. 1. Schemat blokowy proponowanego algorytmu analizy złożonych mostków cieplnych

linear regression method to determine the heat transfer coefficient. The thermal bridges created by wall 
connectors with the system of ventilated facades depended on the thermal conductivity coefficient = f (λL) 
and thickness = f (dL) of the load-bearing layer material and the thermal conductivity coefficient χ = f (λT) and 
thickness = f (dT) of the thermal insulation material. The function f = (λL, dL, λT, dT) was thus created. The 
developed functional dependence allowed for the calculation of a specific thermal bridge using a simplified 
equation using the empirical relationship.

Nevertheless, in the opinion of the authors of the paper, the above method is still inaccurate as it takes into 
account only four factors. For the analysis of complex thermal bridges, it is proposed to use a statistical 
approach that includes simulation and carrying out a computational experiment according to a specific plan 
(Fig. 2).
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Abstract

The main purpose of developing schedule at the project planning stage is to determine the expected 
completion date of the project and the duration of individual processes, as well as their cost. During the 
execution of the project, smaller or larger discrepancies between the as-planned and actual dates are to 
be expected. The reasons for deviations from the plan typically include problems with human resources, 
changing weather conditions, or the lack of adequate financial reserves.
There are many techniques that can be used to shorten the duration of a project while maintaining its 
scope. One of them is fast-tracking, which makes it possible to shorten the critical path by planning parallel 
realization of processes that were previously scheduled in sequence. 
To help managers analyze the effects of schedule compression measures, the authors put forward a simulation 
model. It is specifically intended for assessing the impact of the scale of task overlap period on the extension of 
the working time of the crews and the reduction of the project duration in random conditions. The proposed 
method uses estimates, as in the widely accepted PERT method in the construction, of duration distributions 
using three parameters. In addition, the expert must quantify the percentage decrease in productivity caused 
by the simultaneous execution of processes in the unit relative to the baseline productivity.
The purpose of simulation studies is to provide construction managers with guidelines when deciding on 
the dates of starting the sequential technological process lines realized by specialized working crews. The 
proposed simulation model allows the user to analyze the repetitive construction project consisting of non-
uniform processes under random conditions. It was assumed that the project consists of five processes 
carried out on subsequent working units. Simulation studies were conducted for different allowable degrees 
of overlap between construction processes conducted on the same unit.As a result, the average project 
duration time and the average length of employment of working crews realizing subsequent technological 
processes were calculated. The influence of the choice of the reserve size on the quality of the obtained 
solution can be assessed using the value of the criterion function, which can be equated with the penalty for 
extending the average duration of the project beyond the agreed deadline and extending the working time 
of the working crews. 
The example analyzes three variations:
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1. The duration of the project realization is crucial for the contractor and he is ready to incur additional costs 
caused by extending the work of the working crews.
2. The directive deadline of the project is distant and the contractor aims to reduce the costs of the crews 
work.
3. Intermediate solution.
Results are shown in Figure 1.

Fig. 1. The impact of reserve value on the value of the criterion function (cost) for the three contractor 
preference variants

In the analyzed example, thanks to the introduction of overlapping, it was possible to reduce the average 
duration of the project by approximately 13.9%. This effect was achieved by increasing the total average 
working time of working crews by about 8.3%. The analysis of the results for different contractor preferences 
(different values of weights) may be helpful in choosing the variant of carrying out the works consisting in 
determining the amount of the time reserve between processes and, consequently, the dates of starting 
subsequent technological process lines. When striving to shorten the project time as much as possible, one 
should take into account a significant increase in the value of the criterion function. The proposed simulation 
model can be easily adapted to analyze non-repetitive construction projects. The direction of further research 
should be the expansion of the simulator with additional options most often introduced in fast track project, 
e.g. overtime work.
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Abstract

The construction industry is responsible for a large proportion of the anthropogenic environmental impact. 
The Circular Economy (CE) is an industrial economy approach that promotes resource conservation to 
reduce waste and environmental burdens. This approach can be successfully applied to steel structures. The 
demolition of buildings consists of two phases: planning and a controlled demolition process that produces 
steel components suitable for further use. Demolition and reuse can be considered as a normal process of 
renewing a building stock after its useful life. 

The purpose of this article is to analyse the primary energy consumption and greenhouse gas (GHG) 
emissions in the life cycle of steel from the demolition of a steel structure and use it in accordance with the 
circular economy strategy. 

The subject of the analysis is the supporting structure of a sports hall made of steel hollow sections. It 
was assumed that the design of the sports hall provides for the possibility of reusing structural elements 
combined with bolted connections. Lattice trusses, purlins and columns with a total weight of 135 tons can 
be used for reuse. The analysis was performed with the assumption that approx. 10% of the sections would 
not be suitable for reuse. 

The Life Cycle Assessment (LCA) method was used to assess the amount of energy consumption and 
greenhouse gas (GHG) emissions in the demolition and use of steel structures. Three scenarios were 
evaluated: (1) remelting the entire structure (recycling), (2) partial reuse of structure elements + remelting 
(recovery + recycling), (3) complete reuse of the structure (recovery). The analysed scenarios are presented 
in Fig. 1. The analysis was performed using GaBi software. 

The results obtained with the GaBi program provide information on the impact of the various stages of the 
life cycle of the presented scenarios for the demolition, recycling and recovery of the steel structure. The 
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analysis included the end of life stage (C1-C4) and the construction of a new building from recovered material 
(D and A1-A5) in accordance with the stages of the building’s life cycle according to EN 15978.

As a result of the analyses, it was found that there are significant differences in the environmental impacts 
of the three scenarios adopted. As expressed by the Global Warming Potential (GWP) and primary energy 
consumption, Scenario 1 contributes to the most significant environmental burden. On the other hand, 
scenario 2 reduces the impact by approximately 30%, and Scenario 3 minimises the impact by about 70% of 
the impact occurring in Scenario 1.

The summary of the analysis is presented in Fig. 2.

Fig. 1. LCA scenarios
Source: own study

Rys. 2. Wyniki analizy cyklu życia (od rozbiórki do ponownego użycia) konstrukcji stalowej hali sportowej
Źródło: opracowanie własne
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Abstract

The paper presents the results of computational and experimental analysis of lighting poles with composite 
structure. The poles are made as glass fiber tubes soaked in epoxy resin, GFRP type. In the bottom part 
there is an inspection hole, shown in Fig. 2. An important part of calculating the load capacity of these 
elements is the selection of an appropriate failure criterion. In the literature, there are many strength criteria 
for composite materials. In order to verify their accuracy for composite poles, first experimental tests were 
carried out and then numerical studies using the Finite Element Method (FEM).

In the experimental study, strength tests were performed on a series of 22 lighting poles with lengths ranging 
from 3 to 8 m. Examination of the nature of the damage showed that the damage mechanism was similar, 
regardless of the geometry of the pole. The nature of this damage indicated that there is a local loss of 
stability in the area of the longer side of the inspection hole. The measured strength data were verified 
computationally according to the EN 40-3-3 standard, which includes a procedure for calculating column 
capacity. It  was found that the failure of column occurred experimentally at lower load than it would result 
from calculations.

Material samples were taken from the tested columns and Young’s modulus E1 and E2, tensile strength and 
shear strength were determined. These properties were then used in the FEA computational analysis.
The computational analysis was performed using ANSYS Mechanical Structural Analysis System, This allowed 
to determine the magnitude of the effect of column parameters on the load carrying capacity of the pole. 
Numerical models of the poles were made and the boundary conditions and test load were mapped. The 
column top deflection measured during testing was compared with the deflection obtained from FEM analysis. 
The validation results can be found in Fig.1. The average difference between the deflections obtained from 
the experimental and numerical tests is 15%, which should be considered as corresponding to each other, 
confirming the validity of the assumptions made.
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Fig. 1. Comparison of column top deflections obtained from testing and simulation

Fig. 2. Inspection hole of the lighting pole Fig. 3. Hashin criterion value (fiber compression failure) for 
column 4b under failure load

Due to the differences in the load capacity values between the experiment and the results obtained according 
to PN-EN 40-3-3 standard, numerical analysis was performed in the nonlinear and post-critical range.  
On the basis of macroscopic investigations of the failure zone of the columns in question, it was found that 
the main type of stresses at the failure site were compressive stresses parallel to the column axis, causing 
buckling of the inspection hole side. Therefore, the failure criterion should consider compression failure of 
the composite and the interaction of compression with shear.

An appropriate failure criterion should indicate not only the failure occurrence but also its location.  
The authors found that the criterion that best predicts failure is the Hashin criterion, which describes the 
failure of the composite matrix under compressive stresses. Figure 3 shows the value of the Hashin criterion 
under failure loading near the column inspection hole. The element is assumed to fail at a criterion value of 1.

The purpose of this paper, was to verify if there is a failure criterion that can indicate the failure moment of an 
FEM computational model with sufficient accuracy. Using FEM software, it was possible to obtain the stress 
state at each location of the element and verify the failure criteria existing in the literature. It turned out that 
the Hashin criterion is able to predict with sufficient accuracy the moment of failure of the column.
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Abstract

Composite poles represent a new generation of poles that are becoming increasingly important in the lighting 
market. Concrete and metal poles still make up the vast majority of investments, but they are susceptible to 
the negative impact of environmental conditions. Composite elements are characterized by greater durability. 
For this reason, as well as potential economic benefits, significant interest from investors in composite poles 
has arisen.

In this study, six different GFRP pole series were evaluated, each having a unique configuration of geometric 
features, fibre arrangement, and circumferential layer count. All analysed columns poles had inspection holes 
on the compression side. 

Three specific cases were investigated: the influence of the number  of circumferential layers, the effect of 
longitudinal fibre orientation; the influence of cross-section diameters on GFRP pole behaviour.
In order to assess the influence of mentioned factors, micromechanics of composites was used. 
Micromechanics approach allows the designer to calculate the mechanical properties of the laminate, such 
as stiffness and strength. The input data are the  properties of matrix and fibres, their content in the lamina. In 
addition, the fibre alignment and the ply arrangement in the laminate must be known. When the mechanical 
properties of the laminate are known, EN standards are used to assess the behaviour of poles under loading.

Parametric Study
Circumferential layers’ effect on lateral deflection
Depending on their height, the poles featured four to eight layers of similar thickness. The number of 
circumferential layers to the overall number of layers was altered from zero to 2/4 for 3 and 4 m height, to 
3/6 for 5 and 6 m height and to 4/8 for 7 and 8 m height. The longitudinal fibres had a fibre orientation of 
+/- 5o in relation to the pole’s vertical axis. 

Longitudinal fibre orientation effect
Six series of GFRP poles were also investigated in the study of the effect of longitudinal fibres on the 
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behaviour of the poles. Each series represented a distinct arrangement of external dimensions. All poles 
had a wall thickness of 8 equal thickness layers, with the fibres in the inner and outer layers orientated in the 
circumferential direction, resulting in a 25 percent ratio. The orientation of the other six layers was varied in 
the different specimens from +/-5o to +/- 45o in 10o increments.

Cross section dimensions and their effect
The lateral deflection at the free end of the GFRP poles under a static load of 350 N was also computed for 
various diameters of the poles. 

In this inquiry, 6 series of GFRP poles were considered, each with a different configuration of geometric 
properties. The poles were 3 meters high in the first series, 4 meters high in the second series and 5, 6, 7, 8 
metres high in the following series. The top diameter was constant throughout each series, ranging from 200 
to 250 mm. The bottom diameter varied from 350 mm to 450 mm in Series 1, 2, 3 (3 m, 4 m, 5 m high); from 
400 mm to 500 mm in Series 4, 5 (6 m, 7 m high) and from 450 mm to 550 mm in Series 6 (8 m high). The 
fibres in the middle layers were oriented 5 degrees off poles’ axis.

Conclusions
During the research, it was discovered that the number of circumferential layers and  orientation of the fibres 
had a substantial impact on the column’s deflection. The results show that, the minimal lateral deflection of 
a GFRP pole could be attained when the longitudinal fibre angle was 5 degrees. When the longitudinal fibre 
angle was between 5 and 15 degrees, the end deflection of the poles increased slightly.
The results also show that a 25 percent ratio between the circumferential layers and the total number of 
layers allows the lowest lateral deflection for a GFRP pole. As the proportion of circumferential to longitudinal 
layers increases, the deflection increases (Fig. 1).
Because the design was based on strength criteria, the GFRP poles’ lateral deflection can be quite large, 
especially in case of smaller posts. The lateral deflection of 3 m high poles with a bottom diameter of 350 mm, 
for example, was as high as 24% of the free length.

Fig. 1. Parametric variations – Number of Circumferential Layers
Source: own study
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Abstract

The purpose of this paper is to develop a sequential model to assist multi-family housing stock managers in 
long-term planning of building renewal and capital improvement. The model helps choose the optimal scope 
and sequence of repair or upgrading activities. 

The starting point is the assessment of the building’s condition: a survey-based rating according to a 
predetermined set of criteria that relate to technical, economic, social, and environmental aspects of the 
building’s performance. Next, a set of repair/improvement activities is to be proposed by experts and 
assessed in terms of cost and benefit; the latter is their impact on the building’s criteria-wise ratings of the 
building’s condition. The proposed activities are to be divided into mutually independent groups according 
to their relationship with a particular functional component or space of the building. For instance, one can 
consider a group of activities addressed for renewal or improvement of the staircase, the roof, the basement 
or the façade. Then the activities need to be arranged in sequences prompted by the logic of works and 
complementary character of some among them. 

The problem consists in deciding “what to do and when”, considering budgetary constraints and expectations 
towards the scale of the building’s improvement. The key part of the model is thus the optimization module, 
responsible for selecting the best sequence variants and allocating them to consecutive periods of the planning 
horizon. Two optimization modules were developed, differing in optimization objectives. The objective of the 
first one is to choose a sequence of repair/improvement activities that results with a maximum increment in 
the building’s rating for available money. The other is to prompt sequence variants and their schedule that 
results in achieving a predefined increase in the building’s rating at lowest costs. To solve the model, a binary 
linear program was implemented in MATLAB Binary Solver.

The model’s operation is illustrated by a numerical example – a case of renewal and upgrading of an 
apartment block planned to be spread over u=1, 2, …5 years intended to improve the building in terms of j=1, 
2, …10 criteria. Table 1 and Figure 1 illustrate the type of results prompted by the first optimization module: 
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the maximized increments of the criteria-wise ratings Pj,u (in points) in the consecutive periods u, achievable 
with the annual budget Bu coming from accrued sinking fund and money left from the previous period. The 
last column shows final results: the optimal selection of works results in the increase of the building’s rating 
by Pb points at a cost of C, being slightly less than the budget B, with the benefit to cost ratio of w.

The proposed decision-support model comprehensively addresses the multi-criteria issue of renovation and 
improvement planning: from the building assessment to the selection of technical measures to be performed 
under financial constraints and with respect to the logic of the works. It is considered practical: it allows the 
planner to experiment with different settings such as target levels of the building’s rating, the length of the 
planning horizon, and the budget for repair/improvement activities, as dependent on a monthly sinking fund 
fee to be agreed with building users. However, it is deterministic and relies upon a complete set of input to 
be defined ahead.

 
,juP  u = 1  u = 2  u = 3 u = 4  u = 5 jP  

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
2 0.000 0.000 0.209 0.209 0.000 0.418 
… … … … … … … 
10 0 .034 0 .034 0 .169 0 .135 0 .068 0.440 

uP  1.428 0.714 0.637 0.672 0.332 
bP =3.78 

,buO  3.830 4.544 5.181 5.853 6.185 

uC  187 300 181 000 171 100 207 200 165 500 C = 912100 

uB  187 488 187 676 194 164 210 552 190 840 B = 937440 

uw  7.62  3,94 3.72 3 .24 2.01 w = 4.11 

Table 1. Summary of optimization results

Fig. 1. The optimal schedule of renewal/upgrade activities
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Abstract

The paper concerns the problem of risk reduction in activities of the company. In the implementation 
of construction projects, risk is an inherent characteristic. It comes from not fully discovered contract 
performance conditions, changes of scenery (physical and organizational), unreliability of contractors, 
random events, mistakes of people, etc. Generally we say that risk is a derivative of threats, and these have 
their sources. We can reduce the risk in any activity by eliminating the threats. Some equate the concept of 
risk with the concept of threat. However, it is not so. The risk should be related to the decision or purpose of 
the activity. It should also have an identified „owner”.

The rich theory of risk management presents various approaches to identifying, assessing, evaluating and 
dealing with risk. The classic approach to risk management refers to the methodologies and techniques of 
risk management, the consequence of which is a risk-oriented, continuous process of monitoring, preventing 
and controlling [1]. Proactive approaches to risk management in construction projects are also proposed. 
Śladowski in [2] proposes a proactive study of the model of the organizational system of the project, leading to 
the development of the most favorable planning variant - with the highest risk resistance. These approaches, 
however, are individualized - they require individual consideration of a decision situation and as such cannot 
be applied to computer decision support systems.

The article presents the problem of optimization of threats mitigation programs of undertaking a 
construction contract by a contractor. Threats are identified as possible events in the preparation, execution 
and settlement of the contract. Programs are about specific actions that can be taken to eliminate specific 
threats. Each program establishes a set of threats that will be reduced as a result of its implementation. Each 
program has a specific cost for its implementation. The essence of optimization is to determine, through the 
lens of cost, the combination of hazard threats mitigation programs appropriate to the risk states acceptable 
to the decision maker.  The publication presents a model, a method (with an example) of optimization of the 
contract risk reduction programs.
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The problem is solved by using graph theory and a minimum cover determination algorithm, using the 
minimum alternative formula (mfa) of the Boolean function. 
The method is part of an active approach to contract risk mitigation. It is aimed at creating an advisory 
system, the diagram of which is shown in the figure 1.

Of course, risk analysis must be dedicated to a specific activity. The assumption of the authors is to 
develop a computer program that would be useful in various road construction projects (with a different 
scope of works and different terms of contract performance). In the preparation of this tool will be used 
knowledge and data obtained from experts, from the analysis of completed contracts, the authors’ own 
professional experience and discussions with specialists working in the road industry.

Literature:
[1] Górski M., Skorupka D, Selected methods of identifying risk factors against the background of the

project life cycle and the construction investment process, Scientific Papers WSOWL, Nr 4 (162), 
2011.

[2] Śladowski G., Meta-networks in a proactive approach to planning the revalorization of historic
buildings, Publishing House of the Cracow University of Technology, Kraków 2021.

Rys. 1. Schemat ideowy struktury systemu doradczego do oceny ryzyka realizacji kontraktu budowlanego
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Abstract

Deformable cement adhesives are usually used to glue ceramic slabs on so-called critical substrates (other 
than concrete), including under changing weather conditions. The declared strengths of concrete substrates 
can be found in the manufacturer’s standards and declarations. The use of cement adhesives on surfaces 
other than concrete, including those reinforced with GFRP mesh or in other applications, e.g. in a lightweight 
heated floor system (LHFS), can meet safety of use. To find out, basic strength parameters for deformable 
adhesives and their composites that have not been specified in previous studies should be set. For this 
purpose, a number of research tests were performed, such as tensile and compressive strength, as well as 
the measurement of displacements in the thermal chamber, using e.g. digital image correlation (DIC) and 
extensometric techniques.

On the basis of experimental compressive strength researches, stress-deformation functions of two C2S1 
and C2S2 adhesive mortars were determined, and on this basis, their Young’s modules. This was supported 
by mathematical verification calculations and shown in Figure 1.

Fig. 1. Function graphs S1 and S2 Evola (calculated) compared to S1, S2 (from researches)
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Knowing the deformation and stress of cement adhesives C2S1 and C2S2, were designated their longitudinal 
elasticity modules E: ES1 = 6000 MPa, ES2 = 2300 MPa.

Table 1 shows the maximum average values of tensile stresses, the modulus of longitudinal elasticity Eavg 
and the Poisson’s ratio νavg of the deformable adhesive mortar composite with meshes arranged along 
the weft or warp (No 3-4), as well as the results of maximum compression stresses, Poisson’s ratio and 
preliminary Young’s modulus data for each type of adhesive (No 1-2).

Table 2 summarizes the results of the thermal expansion coefficient α measurements on perpendicular and 
cylindrical samples of C2S1, C2S2 adhesives and C2S1 adhesive composites with the 320 g/m2 mesh.

The strength parameters of cement adhesives and their composites were defined, such as Young’s modulus 
E, Poisson’s ratio ν and the coefficient of linear thermal expansion 𝛼. Many of the measurement techniques 
used allowed to authenticate the obtained results, and additionally to determine the maximum compressive 
strength of deformable adhesives and tensile strength adhesive-mesh composites as well as their longitudinal 
and transverse deformations. This data can be used for the calculation of the LHFS with a heating coil, as well 
as for all other surface systems on critical substrates, using one of the many numerical methods.

Table 1. Average values of the compression strength for adhesives and tensile strength for composites of 
adhesive with GFRP mesh, their Young’s modulus and Poisson’s ratio

Table 2. The values 𝛼k of the adhesive-mesh composite using C2S1 adhesive as well as C2S1 and C2S2 
adhesives

* w – along weft of the mesh, o – along warp of the mesh

* WW – along weft of the mesh, WO – along warp of the mesh

 

Rodzaj kleju   

[10-6 /K] 
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Rodzaj kleju  
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320WW* 
10,32  

10,5 

C2S1 11,7 

320WO* 
10,75 C2S2 13,6 

Lp. Rodzaj kleju 

i siatki 

   

[MPa] 

E   
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[-] 

1 C2S1 15,52 5900 0,15 

2 C2S2 13,73 1950 0,18 

3 C2S1 z 320o* 6,3 6 700 0,16 

4 C2S1 z 320w* 6,6 6 700 0,16 
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Summary

The subject of the article concerns the issue of CBR (case base reasoning) in the tool which is the technical 
management support system of residential buildings. The need to work on the tool resulted from the 
observation of real problems that occur in building management, in particular those that are already 
characterized by significant technical wear. These are, first of all, difficulties in forecasting expenditure for 
renovation purposes, as well as the very identification of the level of degradation of buildings due to the 
progressing technical wear and tear and maintenance negligence. In addition, based on the research, it was 
found that there are practically no tools that could be supported by property managers, and the approaches 
on which they base their activities are intuitive and ad hoc, which often does not allow to achieve a satisfactory 
result.

In connection with the identified problems in the technical management of residential buildings, a workflow 
was developed to develop a tool to support the management process. An important point was to obtain 
information about the technical condition of the buildings not only as at the date of the acquisition process, 
but also up to 10 years back from the current period. Historical information on the technical condition of 
the building allows us to determine the rate at which and to what extent the technical wear of the building is 
noticed. The book of the building and the protocols of inspections and periodic inspections, the frequency and 
scope of which result from the applicable law, turned out to be a particularly valuable source of information 
about the technical condition of buildings. A detailed problem that occurred in the acquisition process was 
the form of information about the condition of the building - textual and descriptive, as well as its length. It 
was possible to carry out a detailed analysis of all text sources and then identify key information. In view of the 
large number of buildings and available information sources, this process would be very time-consuming and 
ineffective. Therefore, the text mining approach was used in the prior digitization of text documents. As part 
of the acquisition processes, a process of variable space reduction using singular value decomposition was 
also carried out due to the large size of the obtained matrix representations. The representations obtained 
in this way, despite the fact that for the viewer they did not carry a satisfactory information load in relation to 
the abstract figure, they were exceptionally synthetic. The aforementioned representations were the basic 
attribute of the case database built within the tool. This has been supplemented with other information 
characterizing individual building cases. These were, among others data on the building’s age, construction 
technology, cubature and usable area, ownership structure, including the share of municipal premises. 
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In addition, the obtained data on the expenditure incurred for renovation purposes in buildings over the 
years corresponding to the period for which the data regarding the technical condition was obtained were 
extremely important information. The combination of, in particular, information on the technical condition 
and the expenses incurred allowed to obtain valuable dependencies linking financial expenses with a change 
in the technical condition.

One of the last and key stages in the construction of the tool was to develop a method of selecting the right 
case from the database for the building under study - inquiry. One approach was to use agglomeration 
methods. This method allowed for a quick and efficient selection of the most similar cases from the database. 
The necessary condition was to enter a new case into the database, for which it was purposeful to obtain 
information that would allow to solve the current problem.

As part of the verification, the obtained results of the selection of cases by using agglomeration methods 
(Euclidean distance) were compared with the results obtained by using a simple and clear method based 
on determining the value of the similarity function between the query - a new case, and the cases from the 
database. The readability of this method is based on determining the value of local similarities that always 
appear in the query-case pairs from the database for each of the attributes that have been specified. An 
important feature of the applied approach for the problem is (unfortunately) the multiplication of the cycles 
of the comparison procedure, because the cases from the database are also classified according to the 
period of time for which the technical condition was established. As a result, not only the similarity of the 
query - a new building case is determined in relation to the case from the database, but also in relation to the 
state, i.e. the time period counted from the date of comparison. In practice, this allows not only to compare 
the new building (query) with buildings from the database, but also allows you to compare the query to a 
specific historical period from the life of the building from the database. Thanks to this, it was possible, among 
others an indication of how the allocated outlays influenced the changes in the technical condition of the 
building in the database, which allowed for the analysis of operating scenarios for a new case (inquiry).

The verification carried out with the use of the described procedure allows, in addition to the inference itself, 
to determine the convergence and correctness of the application of agglomeration methods in the selection 
of cases from the database.
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Abstract

Many methods have been developed to reduce shrinkage of concrete and mortars, including use of 
expansive admixtures or use of shrinkage reducing admixtures (SRA). Expansive admixtures (EXP) are used 
to compensate for the early shrinkage by formation of expansive ettringite, while SRA use can use reduction 
of drying shrinkage, due to reduction of surface tension. In order to better reduce shrinkage, attempts were 
made to use both admixtures simultaneously, obtaining very good shrinkage reduction results, however there 
is a limited amount of information about the impact of simultaneous use of SRA and expansive admixtures on 
other properties of concretes and mortars.

The paper presents an analysis of the impact of using both the EXP admixture and SRA on the properties 
of mortars with CEM I 42.5R (OPC) and CEM III/A 32.5N-LH/HSR/NA (SC), modified by adding EXP and SRA 
admixtures available on the market in the amount of the full dose recommended by the manufacturer and 
half of the recommended dose. The tests included tests of the properties of fresh mortars (consistency, initial 
setting time, hydration heat) and hardened mortars (compressive strength and drying shrinkage).

Both in the case of OPC and SC, the addition of EXP shortened the setting time, while the addition of SRA 
extended it. The EXP effect can be associated with the formation of expansive ettringite, which can lead 
to faster achievement of a measurement corresponding to the setting time. The SRA effect may, in turn, 
be related to the lowered surface tension hindering the hydration process. SRA and EXP admixtures used 
simultaneously shorten the setting time, similar to the EXP admixture in both OPC and SC.

SRA and EXP also had a significant effect on the heat of hydration for both OPC and SC. As the content of SRA 
in the cement slurry increased, the induction period lengthens and the heat release peaks are delayed. The 
addition of EXP to the cement slurry increases the rate of hydration heat flow can be observed both during 
the induction period and during the first main hydration peak. These phenomena can be attributed to the 
formation of ettringite. When EXP and SRA are used simultaneously, effect of prolonged induction period in 
the presence of SRA is not observed.
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The effect of EXP and SRA on the consistency was not unequivocal due to clear differences between the 
results obtained with different measurement methods.

When using both SRA and EXP admixtures, a clear synergistic effect was observed both in terms of early 
shrinkage and 28-day shrinkage, which can be explained by the expansion introduced by the use of EXP, 
which can compensate for the shrinkage caused by the decreased surface tension of the pore fluid during 
the first two weeks of cement hydration, thereby significantly altering the early shrinkage.

The SRA admixture has a significant impact on the compressive strength of mortars (Fig. 1). As the SRA 
content increases, the compressive strength decreases, possibly due to the reduced water availability 
through lowered surface tension inhibiting the hydration process, and increased air content. The addition of 
EXP admixture did not affect the compressive strength of the mortars. In the case of mortars with bot SRA 
and EXP admixture, a decrease in strength can be observed in relation to the reference sample. 

It should also be noted that the influence of SRA and EXP on the mortar properties was comparable for both 
slag cement CEM III/A and CEM I Portland cement.

In conclusion, while the simultaneous use of SRA and EXP admixtures may lead to a significant reduction in 
shrinkage due to the synergistic effect of both admixtures, it should be noted that other properties are also 
affected.

Fig. 1. Compressive strength of OPC mortars with SRA and EXP after 1, 3, 7 and 28 days
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Abstract

Usually, consideration of cladding in engineering calculations of steel structures, e.g. as trapezoidal sheeting, 
is difficult to be done as a result of complex design methods or deprecated standards. To address this 
problem, a method of numerical modelling of claddings acting as diaphragms has been proposed. The main 
advantage of this method is an automation possibility of a geometry generation process. Results of analytical 
calculations of reference typical roof diaphragms, based on known principles required by the Eurocode, 
are shown. The analytical results are compared with outputs from numerical simulations of corresponding 
diaphragms. The comparative analysis aim is to validate the proposed method with available standards.

The applied method aim is to build a numerical model of roof diaphragm which consists of three main 
components. These components represent actual parts of a reference diaphragm:
• steel sheets as orthotropic plated elements
• connectors as equivalent cantilever frame-type elements
• main bearing structural parts as frame-type
In the scope of the presented analytical research, theoretical studies are carried out on the three chosen 
cases, according to the ECCS manual: diaphragm of a roof without purlins, roof diaphragm of a roof with 
purlins and diaphragm of a part of a roof with purlins (as the additional case supported by laboratory tests). 
Reference analytical calculations are made according to the ECCS manual (European Recommendations for 
the Application of Metal Sheeting Acting as a Diaphragm. Stressed Skin Design), which is consistent with EN 
1993 1 3 standard. The comparative analysis allowed to prove the satisfactory consistency of the results 
obtained by the simulations prepared using the proposed method with the results of calculations made 
according to the Eurocode (ECCS) provisions. This consistency of the results implies that the proposed model 
can be considered to be used for practical and scientific purposes when assessing a building most realistic 
behaviour is important.

181

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Fig. 1. The view of the typical diaphragm of a roof with purlins and its deformation map 
(using enlarged scale)

Table 1. Diaphragm of a roof with purlins – comparison of the results

Figure 1 represents the results of one of the three cases: the diaphragm of a roof with purlins. Its geometry 
has been built using APDL (Ansys Parametric Language) which can be used for automatic generation of such 
typical diaphragms. Comparison of the results obtained from analytical calculations (Eurocode/ECCS) with 
results from numerical analysis (proposed method) is shown in Table 1.

Acknowledgments: This research work was financially supported by Ministry of Science and Higher Education, 
Poland. Project number WZ/WB-IIL/4/2020.

 
  

 

 
 

Description Analytical 
calculations

6,25 mm 6,48 mm 0,23 mm 3,7%

Numerical 
simulation

Estimation 
deviation

Estimation 
error

Deformation at the roof 
axis (a medium frame)
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Abstract

Widely acknowledged, construction is responsible for the consumption of over 40% of the produced energy, 
approximately 50% of the mass of processed materials, as well as the emission of 35% of greenhouse 
gases in the world. Limited possibilities of the natural environment as a supplier of natural resources and 
a recipient of various types of pollution (including those that are said to come from investment processes) 
make construction an addressee of the concept of sustainable development. This concept, together with its 
application dimension has been the subject of many research papers. However, no research has been done 
one the role of the idea of sustainable development in planning construction projects in areas included in the 
Natura 2000 network. According to the European Community law, the Natura 2000 is a coherent ecological 
system, the creation of which provides the achievement of the strategic goal ofenvironmental protection. 
Furthermore, it is also said to prevent the decrease in Europe’s biodiversity. Due to the data of the General 
Directorate for Environmental Protection, today, the Natura 2000 network in Poland covers almost 1/5 of the 
country’s land area. Regardless of the location of the Natura 2000 sites, there exists a paramount principle 
that demonstrates that construction projects that may significantly (vitally) affect the Natura 2000 site are not 
allowed. The catalog of projects requiring an environmental impact assessment on the Natura 2000 site is 
open. As a result, the assessment procedure should apply to every project that may adversely influence the 
Natura 2000 area. Before rendering an investment decision, the appropriate authority ought to substantively 
analyse the negative effects of the planned project that are said to occur. These are the characteristics of 
the project, its location, and potential impact that are said to form the key aspects in regard to the formal 
and legal conditions of the assessment. The subjective nature of these conditions results in an increased risk 
of the qualification process, frequently characterised as two fold. It needs to be underlined that the project 
may have a significant influence on the Natura 2000 area and, at the same time, may not be subjected to 
the assessment procedure. Consequently, an environmental report would not be prepared for him. The 
environmental report is the only measure that is said to analyse in detail the impact of the construction 
project on the integrity and coherence of the Natura 2000 site. There is also one situation possible, when a 
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project with an insignificant impact on the Natura 2000 site may be subjected to an assessment procedure in 
which the investor would be required to prepare a report, although, in practice, it would not provide essential 
and decisive content. The issue of the criteria for qualifying construction projects for the assessment of the 
impact on the Natura 2000 area is not analysed enough. The research conducted by the authors fills this 
gap. Fig. 1 demonstrates one of the research factors – in what way the decisions of the Regional Director of 
Environmental Protection (RDoEP) in Olsztyn were shaped, stating the requirement to assess the impact of 
planned construction projects for the implementation in Natura 2000 areas in the province of Warmia and 
Mazury in the considered period.

The aim of the paper is a critical analysis of the criteria used and an attempt to develop guidelines for 
improving the opinion-making process. To achieve the goal, the literature related to the analysed problems 
have been reviewed on the basis of papers referred in the Web of Science Core Collection database. The 
checklist pattern was developed that provides a structured approach to identifying key impacts and relevant 
environmental factors that should be considered in the assessment of an impact of Natura 2000 site.

Fig. 1. Decisions of the Regional Director of Environmental Protection in Olsztyn in 2015–2018
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Abstract

The main idea of this paper is the necessity to take into account the multi-variant technological and 
organizational solutions of individual construction works in order to ensure rational planning for the 
implementation of construction projects. In this context, the objectives of the paper  include demonstrating 
the importance of the multi-variant nature of construction works and presenting the method of assessing 
individual variants and the concept of aggregating the computational model with the network planning model.
In essence, construction production is multi-variant. This means that each construction work can be performed 
in several ways, differing both in terms of technology and organization of its implementation. Multi-variant 
technological and organizational planning of works during the preparation phase of construction process 
consists in the analysis and examination of various possible methods of their execution in order to select the 
most rational variant in the given conditions of the project implementation. In practice, this choice is most 
often limited to the evaluation of technological and organizational solutions on the basis of time and cost 
criteria. In this regard, the optimal technological and organizational solution is selected, which is characterized 
by the most favorable cost and duration ratio. The adoption of these two criteria is understandable, because 
the less number  of man-hours is required to complete a given task, the faster it is possible to complete 
and start other tasks. In turn, low execution costs mean higher profits. However, it should be remembered 
that construction projects usually have a complex technological and organizational structure. During the 
implementation of a construction project, technological and organizational complexity may generate factors 
disrupting the synchronization of works of particular specialties, hindering the smooth organization of 
works, etc. This fact may increase the durations and costs  of individual works in relation to their planned 
durations and costs. These can be factors such as the technological difficulty of making individual works; 
insufficient availability of building materials; the difficulty of organizing individual works; insufficient availability 
of qualified specialists in the field of the selected technology for the execution of a building object, insufficient 
availability of the necessary machines and devices; limited construction site area; etc. The intensity of these 
factors generates a technological and organizational risk. Therefore, in addition to the time and cost criteria, 
when deciding on the variant of construction works implementation, one should also take into account the 
technological and organizational complexity of a given construction work or construction process. For this 
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purpose, the paper presents a method of selecting the variant of construction works, in which the fuzzy set 
theory and linguistic variables were used to describe and model the evaluation criteria. As a result of fuzzy 
inference with the weights of inference rules, a preferential number of the considered variants is obtained, 
from among which the most preferred variant in a given decision situation can be selected.

In order to implement a construction project without disruptions and with the smallest possible deviation 
of its achieved parameters from the planned ones, at the pre-design stage and at the stage of planning the 
implementation of the project, it is necessary to: - taking into account the multi-variant technological and 
organizational solutions of individual works, as well as the entire project (this will ensure rational selection 
with correctly defined evaluation criteria) and: - ensuring the integrity of the decision-making computational 
model for selecting the methods of performing works with the network planning model (this will improve 
the visibility of the variability of the planned parameters). In this context, the paper presents the concept 
of combining a decision computational model with a network model in the form of an alternative network 
model with a fuzzy decision node. The alternative network model is an acyclic and coherent multi-graph 
G=(X,A,S,W_d ), where X={1,2,…,k} is a set of vertices, called events in the network model, A={a_1,...,a_i,...,a_n } 
is a set of oriented arcs, modeling all alternative variants of works, S={s_1,...,s_i,...,s_u } is a set of oriented arcs, 
modeling all single works and W_d={1,2,…m} is a set of decision nodes that enable the selection of the most 
preferred variant of works on the basis of a specific decision (computational) model. The level of preference 
for alternative works is determined at the decision node using the evaluation criteria and the decision model. 
The appearance of the decision node heralds the emergence of a set of possible alternative routes. After 
selecting the most preferred route, the following part of the network model is analyzed in the traditional way.
The decision node used in the network model together with the proposed decision model allows for a 
comprehensive analysis of the network model with the possibility of taking into account the multi-variant of 
works and the choice of implementation in one planning model. The developed method broadens the area 
of knowledge as well as information, computational and decision-making possibilities in the field of network 
models in the practice of planning construction projects. 
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Streszczenie

The topic of the paper was to show the possibility of using typical bonded anchors. The methodology is a 
development of the problem of the load capacity of bonded anchorages based on the COPY-ECO system 
known in Poland. It is a system consisting of two horizontal anchors (perpendicular to the external wall 
surface) and a diagonal anchor. The proposed solutions concern the possibility of changing the angle of 
inclination of the diagonal anchor, adapting it to the possibility of anchoring depending on the thickness of the 
external walls, in particular the internal construction layer. The use of diagonal anchors significantly increases 
the effective anchorage depth in comparison with traditional horizontal anchors fixed perpendicularly to 
the outer surface of the wall. The load capacity of single anchors was compared depending on the angle of 
inclination and anchorage depth, both in laboratory conditions and in the field. „Inverted” variants have also 
been proposed for diagonal anchors, used both as single anchors and also as groups of anchors. The issue 
was investigated in stages. The beginning of the recognition of the examined issue consisted in carrying out 
tests of the load-bearing capacity of anchors for pressure, embedded in uniformly concrete samples at two 
different anchorage depths.

Table 1. List of test results for anchor bearing capacity on pressure
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Then, tests of the pull-out load capacity of the anchors were started by making 6 homogeneous concrete 
samples with dimensions of 40 x 20 x 17 cm, made of concrete class between C 8/10 and C 12/15, according 
to own proportions of components. The load capacity of bonded anchors according to the COPY-ECO system 
was checked, as well as a new solution in the form of a three-anchor system. The samples were made with 
additional diagonal anchors. The obtained results are presented in Table 2.

Due to the probably too low class of the concrete and its quality (brittle), the tests ended with the same 
tensile force reading for anchorages.

Note: The diagonal anchorages were tested with the Hydrajaws 2008 Pull-out Tester

Table 2. Test results of homogeneous concrete samples

Fig. 1. Dependence force-displacement of anchors in two-anchor samples

Fig. 2. Dependence force-displacement of anchors in three-anchor samples
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The aim of the research was to determine the possibilities and indicate how to increase the acoustic 
insulation of internal and external walls made in the ICF (Insulated Concrete Forms) technology of polystyrene 
blocks. A series of experimental tests of acoustic insulation of walls made of polystyrene blocks with an 
unmodified concrete core and modified with various additives and walls with additional layers were carried 
out. In reverberation chambers, the acoustic insulation power of the analyzed wall models was measured 
before and after the modification was introduced. The set for measuring the acoustic insulation consisted 
of a transmitting and receiving reverberation chamber and precise equipment from Brüel & Kjær. The tests 
were carried out according to the PN-EN ISO 10140-2 standard, determining the specific acoustic insulation 
as a function of frequency and calculating single-number indicators of specific acoustic insulation Rw (C,Ctr) 
according to PN-EN ISO 717-1.

Table 1. Results of acoustic measurements of selected walls

Determining possibilities of increasing acoustic 
insulation of walls made of foamed polystyrene 
hollow blocks - protection against noise
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The analysis of the test results allows us to state that the resonance frequency occurring most often at 100 Hz 
causes a decrease in acoustic insulation indices of the wall, which is a typical problem of systems with foamed 
polystyrene based thermal insulation. In many cases, an additional resonant frequency appeared after 
modification of the concrete core, resulting in a deterioration of acoustic insulation indices. The insertion of 
fillers into the concrete (fine perlite, thick perlite, fine rubber, thick rubber) does not result in any improvement 
in sound insulation. Modifications that consisted of adding external layers in the form of gypsum boards did 
not lead to improvement of acoustic insulation. A clear improvement of acoustic properties was obtained for 
the wall with additional external layers in the form of a wooden truss filled with mineral wool.

The article deals with the results of research work carried out by IZODOM 2000 Polska Sp. z o.o. under the project 
entitled „Innovative technologies of polystyrene foam utilization, regarding the development of significantly improved 
and technologically advanced polystyrene building materials, in the form of a ventilated insulation and thermal 
insulation board and acoustically insulated wall blocks”, co-financed by the European Union from the European 
Regional Development Fund under the Regional Operational Programme of the Łódź Province for 2014 - 2020.

Fig. 1. The characteristics of acoustic insulation of solid walls made of hollow bricks with 
expanded polystyrene connectors for 15 cm core made of concrete and concrete modified 
with rubber and perlite
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Abstract

One of the essential parts of the transport system is the properly operated road network, on which there are 
among others bridge structures. Both roads and bridges, due to their degradation as a result of traffic load 
and natural wear of structure, require periodic maintenance and repairs. Temporary closures of engineering 
objects make it difficult to transport in the area of the object excluded from use, which forces the use of detour 
roads or erecting temporary bridges in the vicinity of a closed permanent bridge as replacement crossings. 
The exclusion of bridges from use may also occur as a result of destructive random influences (e.g. floods, 
traffic accidents) or purposeful influences (terrorism or military actions). Both, the planned and unforeseen 
necessity to ensure or restore the continuity of vehicle traffic is a significant problem, including in particular 
an investment, technical, technological and organizational problem. This article attempts to indicate the basic 
assumptions and principles of solving the problem of selection the technology and organization (STO) of the 
construction of temporary detour bridges, erected from prefabricated, steel assembled bridge structures 
(e.g. the road structure of the DMS-65 bridge and SPS-69B support structures) .

The selection of specific technological and organizational solutions should take into account the assessment 
of the fulfilment of a number of preferences defined by the investor and the contractor, such as: classic, 
shortening the overall execution time and minimizing the cost of work while ensuring the appropriate quality 
of their performance, or additionally, reduction of the working time of main types of construction machines 
and / or reduction of the required working time of people (labour). As a result of this premise, the STO 
problem is defined as a multi-criteria problem of solution selection.

The solution of the STO problem is possible with the use of an appropriately constructed model of the 
construction of a temporary assembled bridge, including the design characteristics model of structure S and 
the construction technology model Ł.

The model S describes the type, size, technology, and permissible sequence of the work to be performed. The 
model Ł describes the type, attributes, capacity, and other requirements and restrictions of the resources 
which should be used to perform the works. The models used techniques derived from the theory of graphs 
and networks, the theory of probability and the theory of sets.
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In the models, four criteria were adopted (execution time - T, execution cost - K, crane working time - Z and 
people working time - W). Using these criteria, the STO problem was defined as a four criteria mixed binary-
continuous compromise programming problem with a system of equations and inequalities constituting 
implementation constraints closely related to the S and Ł models, ensuring the acceptability of the solutions 
obtained.

The following types of constraints were used: related to the individual works performance time, dichotomous 
inequalities that exclude simultaneous performance of parallel works by the same team and ensuring the 
performance of all works of the project. 

The application of the method of solving the STO problem in relation to the construction of a temporary 
assembled bridge takes place in two stages: stage 1 - determination of series, single criteria solutions 
depending on the number of adopted criteria, that is particular single-criteria optimal solutions and stage 
2 - determination of a multi-criteria compromise solution, in the analyzed case it was obtained using the 
dimensionless utility function as well as single-criterion solutions.

The described method, depending on the method of preparing the characteristics of the working processes 
in terms of the adopted criteria, allows to solve the STO problem defined in deterministic and stochastic 
conditions. In deterministic conditions, the characteristics of working processes are determined by the 
normative quantities calculated on the basis of standards. In stochastic conditions, due to the random 
specificity of the variables describing the characteristics, it is proposed to use e.g. the expected values of 
random time, cost, crane work and labour variables, describing the characteristics in question. In order 
to estimate the expected values, based on the assumption of the asymmetry of the probabilities of the 
reduction and increase in the values of the characteristics, the lower boundary, the most probable and the 
upper boundary values are estimated. Then, the estimates of the expected values are calculated in the same 
way as in the Pert-Beta distribution. Based on described data, the allocation of teams and the schedule of 
works are determined as solutions of the binary-continuous compromise programming problem.

After proper formatting of the data, to choose a solution can be used software such as spreadsheet or so-
called Optimization toolbox from Matlab.

In order to present the method of selecting the technology and organization of the temporary assembled 
bridges construction in more detail, in the article an analysis of the solution to the STO problem in relation 
to the construction of a three-span temporary bridge made of assembled structures (DMS-65 on SPS-69B 
supports) with a length of 117m have been presented.
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Abstract

The aim of the research was to present the potential of optical methods of displacement and strain 
measurements based on fibre-Bragg-grating sensors, as well as the method of optical correlation of image. 
The tests were performed on new construction materials made in about 60% of the polystyrene granulate 
derived from recycled materials and cement slurry. Such a material has not been used yet and, apart from 
laboratory testing, its performance in a residential building founded in a difficult geotechnical terrain has 
been unknown. 

The methodology of the research was first to select the most suitable tools for the building monitoring from 
the groups of sensors presented in Fig. 1.

Fig. 1. Kinds of optical sensors

The figure presents 3 groups of such tools: interferometric sensors, distributed sensors and sensors with 
Bragg gratings. The next stage was to design special fixing of the displacement sensor and develop the 
possibility of the sensor preliminary tension. The entire measuring path and the sensor with the optical 
interrogator were calibrated in a metrological laboratory. The essence of the measurement is to determine 
the change in the length of the light wave scattered on the Bragg grating, which deforms exactly the same 
as the analysed element of the structure. The FBG sensors embedded in the building structure play the 
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role of the nervous system. The change in the wavelength is proportional to the change in the strain value. 
Fig. 2 presents the results of the testing of two columns located on opposite walls of the building during 
individual stages of construction. In the first three stages of construction, i.e. construction of the gable walls 
and erection of the roof structure, the strain values are relatively small and vary within -26 µstrain. The strain 
analysis results indicate that the columns have deformed slightly to the outside of the building. Further 
loading causes the column structure to return to its initial position and continue deforming, but to the inside 
of the building. The strain values for sensors FGBP2 and FBGP1 are -170 and -236 µstrain, respectively. Like 
before, a significant increment in strain occurs due to the last stage of construction – the laying of the ceramic 
tiles.

Fig. 2. Changes in strain of the reinforced concrete column in individual construction stages

After about 11-12 observation periods, the deformation of the columns stabilizes. Later on, the strain values 
decrease slightly. Fibre optic measuring techniques enable detection of any assembly irregularities involving 
a change in the loading pattern. The presented method enables effective monitoring of strains in selected 
elements of the building.
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Abstract

Digitalization of the construction process is a phenomenon, which has been significantly accelerated 
in recent years. BIM (Building Information Modeling) technology is becoming more and more popular 
among designers, contractors and investors and is applied mainly to buildings. The application of BIM in 
communication facilities is much more difficult. BIM in communication infrastructure is already used in 
other countries, mainly in Scandinavia, where work on its implementation began at the beginning of this 
century. The Ministry of Infrastructure has prepared recommendations for BIM in Polish road construction. In 
March 2021, patterns and standards for modelling information on road engineering structures (BIM-M) were 
recommended for use. An analogous study on roads (BIM-D) is likely to be published in the near future. The 
preparation of appropriate procedures and standards, adjusted to the national realities, requires gathering 
experience on pilot investments.

The aim of the paper is to indicate the necessary actions, which will allow a more complete use of the 
advantages of BIM technology in road investments.

Selected risks
The basic problem in preparing good project documentation is the appropriate quality of the situation and 
altimetric map. Measurement of objects on the surface is not a problem, however, underground utilities 
is a completely different matter. There is practically no road project which would not require the removal 
of collisions with various types of network. In addition, very often there are networks which have not been 
inventoried or whose course differs from the one presented on the map. This is one of the key data which 
significantly affects the timely completion of works.

The use of BIM technology in the current reality carries a number of risks. The main one is the necessity to 
use several native programmes and to exchange data between them without any prepared standardisation 
of the transmitted digital data. It is also necessary to prepare appropriate libraries of prefabricated elements, 
which are currently available mainly for the building industry.

Another important threat is the used nomenclature in branch models and the standard of file name coding. 
In the case of small tasks the problem is negligible, but in the case of large and expensive investments it may 
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definitely hinder cooperation. It particularly concerns the ordering party, which will carry out manyinvestments 
with different service contractors.

At the stage of investment realisation it is necessary to continue working on the model with the use of native 
software. In the case of introducing changes in relation to the approved design, it is necessary to update the 
model to conform to the actual state. In order to enable the full use of the model in the subsequent stages of 
the object’s life cycle, the construction crew must constantly update the model with information about built-
in layers (elements) in the form of test protocols, declarations of conformity, etc. Accurate model gives the 
possibility to order non-standard elements, often with complicated geometry. Ongoing work on the model 
allows the contractor to achieve maximum benefits in the form of as-built documentation.

At the stage of exploitation of the road infrastructure it is necessary to continue the collection of data 
containing information about e.g. traffic, current maintenance, performed repairs etc. If, for example, a 
change in traffic organisation is introduced on a road, this will also force a change in the model. Roads and 
engineering structures within their route, similarly to other buildings in Poland, are subject to periodical 
inspection of their technical condition. The data on technical condition are the basis for decision making on 
maintenance activities on the road network. Therefore, they should be included in the model and in current 
analyses. Failure to do so will cause the digital twin to become outdated and it will not be possible to make 
reliable analyses of the road network.

The design lifetime of road surfaces in Poland is 20 - 30 years, while the actual lifetime is much longer. This 
will have a significant impact on the validity of the road model in future software versions. Significant changes 
in native software are introduced every few years, it is worth paying attention to this when choosing BIM 
software. It is difficult to estimate today whether it will be possible to migrate the model between programs 
without losing some information.

Undoubtedly, Building Information Modelling technology has a number of positive features and can be 
widely used in road construction. It allows to speed up the decision-making process based on more accurate 
analysis, increase the quality of construction works and reduce costs necessary to be incurred throughout 
the road life cycle. 

The article presents selected threats occurring at different stages of the construction process and hindering 
the use of BIM in the Polish road construction industry. The preparation of appropriate procedures and 
standards, adjusted to national realities, requires gathering experience from many pilot investments. Each 
subsequent investment with practical use of BIM technology will be easier and more effective. 
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Abstract

Construction is, by its very nature, a group activity that is the simultaneous involvement of many specialists 
working towards successfully achieving project goals. Project participants have needs in terms of the 
information they require and communication. Identifying the information needs of interested parties and 
determining the proper means of satisfying these needs are important project success factors. We should 
therefore identify project participants, their needs and expectations, and then manage them.
This paper is a continuation of earlier studies on managing communication and information flow between 
construction project participants. It was observed that a clear majority of studies on the impact of 
communication on construction project completion time and cost took on a qualitative character, while 
there was a lack of quantitative analyses. To address this deficiency, the authors of this paper proposed a 
quantitative approach to assessing communication between construction project participants in the aspect 
of its impact on project completion time and cost.

To build the structure of dependencies between participants, knowledge and tasks within a project, the 
authors used meta-networks. To obtain information as to which tasks featured in the works schedule 
could not be performed due to a lack of communication and information flow between construction 
project participants and its consequences in the context of project completion time and cost, the authors 
analysed the impact of removing successive links between various participants in a pre-determined optimal 
communication network. An original algorithm was developed that allows one to determine the impact of the 
lack of communication on construction project completion time and cost.

The paper features an analysis of a case study that concerns the construction of a multi-family housing 
complex (four six-storey buildings with underground car parks with a total usable floor area of 12,000 m2) 
in Katowice, Poland. The project was constructed in the years 2016–2019, and its budget was around PLN 
40 million.
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Fig. 1. Communication network AA – optimal (December), accounting for communication links whose lack 
would increase work completion cost during the project period under analysis

In figure 1, the authors presented their results in the form of a network that shows the most essential 
communication links. Communication between the company that specialised in flooring (A17) and the 
company specialising in heating and plumbing utilities (A22), as well as between the company specialising 
in flooring (A17) and the site manager (A5) were found to be the most essential. In both cases, the value 
of the cost incurred due to a lack of communication, calculated as additional labour and equipment cost 
incurred due to delays in work performance, amounted to PLN 44,000, while the possible extension of 
project completion time due to a lack of communication links between the abovementioned participants 
was, in both cases, 10 days.

The proposed method allows one to effectively determine the relations within the communication network 
that are the most crucial in terms of potentially increasing project completion time and cost, which allows for 
early reaction to deficiencies in said communication.
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Fig. 1. DIC research stand and placement of strain gauges in the cross-section of the floor

Analysis of deformation and stresses 
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Jacek KARPIESIUK1, Tadeusz CHYŻY2

1 Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Polska, j.karpiesiuk@doktoranci.pb.edu.pl
2 Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Polska, t.chyzy@pb.edu.pl

Keywords: lightweight floor, deformation, displacement, stress, thermal action, strain gauge 
technique

Abstract

The lightweight floor system (LFS) with the heating coil is one of the many radiant heating systems. It differs 
from others because of its significantly higher thermal efficiency at low power temperature. This is mainly due 
to the low thermal inertia due to the lack of screed. Its task is taken over by thin-layer adhesives. In order to 
determine the values of deformation and displacement of system layers, an experimental model of a light 
floor system with the heated coil was made, which was subjected to thermal influences corresponding to the 
operating conditions. Deformation results were obtained by strain gauge measurements and displacements 
using digital image correlation (DIC). The floor measuring stand, dimensions: 60 x 60 cm, consisted of the 
following layers: tiles combined with XPS thermal insulation (the grooves were carved in it and the heating 
coil was placed) through deformable cement adhesive C2S1, reinforced with GFRP mesh. The joints between 
the ceramic tiles are filled with the C2S1. The active strain gauges have been distributed on all layers of light 
flooring. The installation locations of strain gauges and temperature sensors in the central part of the model 
are shown in Figure 1. 
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The data from the experiment was verified by the numerical model – used the finite element method (FEM). 
The final results of the deformation, after experimental corrective and comparative studies FEM , performed 
the „Orcan” and „Ansys” programs, are presented in the Table 1.

Table 1. Comparative summary of model deformation

O – calculations from the “Orcan” program; A – calculations from the “Ansys” program

The relative deviations between the experiment result and the calculations are not greater than 12.6%. Their 
reliability was confirmed by performing the calculation with two programs – Orcan and Ansys. In addition, the 
displacement values of the entire model obtained in the experimental and numerical studies were verified. 
They are in the experimental model - 0.118 mm, and numerical - 0.084 mm. The difference between the 
computational displacement and test displacement is only 0.034 mm.

Based on the experimental model, a computational model of a light floor without lamellas was built using 
FEM, gluing it to the reinforced concrete ceiling with C2S1 adhesive. The ceiling with a span of 6 m was 
loaded in such a way as to obtain the maximum standard deflection of l / 200. Imposed loads of 2 kN/m2 
on the entire floor and thermal actions between floor and air temperatures of DT ≈ 10°C were adopted. 
This enabled us to determine the efforts of each layer of the system, with the simultaneous accumulation 
of loads and maximum deflections, which may occasionally occur. The calculated efforts of the LFS layers 
were significantly lower than the strength of the materials used. The stresses were exceeded only in the 
joints between the tiles, and this may result in their chipping in the middle part of the floor. Other calculation 
simulations (without taking into account the imposed loads) confirmed that the condition of the load capacity 
of the floor layers and its adhesive connection with the ceiling were met:
• the maximum compressive stress in the tiles was 25.5 MPa < 240 MPa (tiles strength) and in C2S1 
adhesive 9.87 MPa < 15.3 MPa, 
• the maximum vertical stress σy in the C2S1 adhesive, which connects the ceiling to the thermal 
insulation XPS, is 0.007 MPa < 0.14 MPa (detachment strength).
The lack of maximum standard deflections and impose loads of 2 kN/m2 (there are only thermal actions and 
the floor’s own weight, which can often occur during the use of the building) results in large reserves of load 
capacity in each of the LFS layers, e.g. in the joint between the tiles 4.73 MPa < 15.3 MPa.
 The small deviation of the deformations and displacements between the experimental and 
calculation models demonstrate the correctness of the material data used for the calculation as well as 
the proper preparation of the test models. After analysing deformation and stress under thermal action 
conditions, it can be concluded that the light floor system (LFS) can be safely used.

200

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Randomized Earned Value Method 
for the rolling assessment of construction 
projects advancement

Tadeusz KASPROWICZ1, Anna STARCZYK-KOŁBYK2

1 Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Warsaw, Poland, e-mail: tadeusz.kasprowicz@wat.edu.pl
2 Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Warsaw, Poland, e-mail: anna.starczyk@wat.edu.pl

Keywords: construction project, duration, cost, advancement, rolling assessment

Abstract

The randomized Earned Value Method enable to control the time and cost of works during the implementation 
of construction projects when performed works can be disturbed by the random events. The currently used 
EVM allows to assess the compliance of the current advancement in time and actually incurred costs with 
the adopted plan, but it does not take into account the impact of random disruptions. Similarly it allows to 
predict the date and amount of the project completion costs. Individual assessment indicators (BCWS, BCWP, 
ACWP) are calculated after the ongoing control of the progress of works, based on the quantity survey and 
estimation of actual cost and duration of works implemented until the date of control. Such an approach 
is sufficient in relatively stable conditions of the project implementation. In the case of randomly changing 
of implementation conditions, the calculated in this way values of the indicators may be unacceptable 
because of overlarge differences in comparison to random actual values. Therefore, it is proposed an EVM 
enhancement and additional risk conditions analysis. In this approach data from the quantity survey of works 
are randomized based on analysis of variations between actually measured and planned values of duration 
and cost of implemented works. It is estimated the randomized values of individual indicators after successive 
controls of the progress of works. After each project advancement control the randomized duration and 
randomized cost of works that remain to be performed are estimated. Moreover, new verified overall time 
and total cost of the project implementation are estimated. Based on these data, the performance schedule 
of remaining works is calculated. In this way Post-Inspection randomized indicators BDaC, BDtC, BCaC and 
BCtC are calculated. These values are verified after successive work progress checks. After the last inspection, 
randomized values of the final date and total cost of completion of the project are calculated, as well as 
randomized values of time extension and total cost overrun. Of course, for randomized values, standard 
deviations of individual quantities are also calculated. Using these randomized data, after each inspection, all 
mentioned randomized indicators are calculated (Table 1).
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Table 1. Example results of the small bridge construction advancement assessment after inspections

Fig. 1. Example charts of time and cost risk of the small bridge construction after the first inspection (FI)

Moreover, in order to better assessment of construction projects advancement, the risk of time and cost of 
the project performance are analysed and presented in the risk charts (Fig.1).

The method has been verified based on the analysis of real construction project performance. The results 
have confirmed adopted assumptions and the way of the project advancement analysis. The proposed 
approach provides a better assessment of the progress of works under risk conditions. It is worth to add that 
the method does not require significant changes to the typical construction management process, however, 
it ensures realistic consideration of the influence of random factors on the course and results of individual 
works and the entire project.
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Abstract

Concrete is the most common material used in construction production. Possibilities of making concrete 
structures of different sizes, giving them unusual shapes and their relatively fast erection in relation to 
structures made of other building materials are some of the main advantages and reasons for the wide use 
of concrete in construction. However, the execution of monolithic concrete structures is a complex process, 
exposed to many external factors. These factors may contribute to the deterioration of the performed 
element.

The purpose of this paper is to discuss selected methods and techniques to support quality assurance 
of concrete elements at different stages of the life cycle of the object: the execution phase - the delivery 
and placement of the concrete mixture and the concrete care, as well as the maintenance of the concrete 
element during the operation of the object.

One of the possibilities of ensuring the quality of the element, according to the design, is an attempt to 
automate the stages of production and exploitation based on the idea of Contruction 4.0 together with 
real-time decision making. It is possible through the use of communication and monitoring systems (based 
on the Internet of Things and Digital Twin), cloud computing and application of cyber-physical systems. The 
introduction of techniques from Contruction 4.0 will enable the analysis of a wide range of data, integration 
between resources that can affect the improvement of the performance of a concrete structure and the 
proper evaluation and maintenance planning of this structure.

One of the key stages (excluding the design phase) affecting the quality of concrete is the placement of the 
concrete mix, preceded by the process of making and transporting the mix to the construction site. The 
whole stage should be completed before the concrete begins to set, according to the designed recipe. The 
duration of the individual activities of the execution phase depends on many external factors (i.e. weather 
conditions, the route of transportation, hours of concrete mix delivery, type of concrete element, etc.)  which 
influence its probabilistic character. In order to optimize and improve the process, the authors propose many 
solutions. One of them is the use of decision support techniques based on computer simulation, monitoring 
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and digital twin technologies. This method allows control of the time of filling of concrete mixers and their 
passage, as well as the time of placing the mix along with its compaction. The use of twinning technologies will 
also give the possibility to give a rhythm to the work and obtain the nature of a semi deterministic process, 
in order to avoid downtime, adversely affecting the properties of concrete. Based on the study, the use of 
the above techniques can increase productivity, which also has the effect of reducing delivery costs and 
streamlining the work of placing the concrete mix.

Monitoring, concrete temperature measurement system and cloud data analysis are the tools most 
commonly used in the care phase as well as in the operation of the component. The process of concrete care, 
often neglected and overlooked, directly affects the quality of construction (water tightness, frost resistance), 
delivery time and cost. Implementation of monitoring combined with a system of sensors (humidity and 
temperature) allows to control the conditions of maturation of concrete, to estimate the maturity index 
of concrete, to examine the temperature distribution in the concrete element, and the possibility of real-
time analysis, contributes to faster response (application of countermeasures) and counteract the negative 
external factors.

In the care phase, as well as in the exploitation phase of concrete, it is possible to support technological 
processes by using the monitoring system, which collects graphic data on the quality of execution of the 
concrete element and the possibility of the occurrence of defects in the structure such as cracks. The analysis 
of the acquired image makes it possible to assess whether the defect can be removed or the element should 
be rebuilt. On the basis of the conducted research, using monitoring, simulation and the Internet of Things, 
data analysis has been carried out and the idea of a system has been presented due to using the acquired 
data (e.g. temperature, image of the concrete surface), it is possible to facilitate decision-making on the 
construction site, in real time.  

The methods presented above are elements of advisory systems. Their use has many benefits, including 
process improvement, optimization of implementation, prevention of costly repairs. However, the main goal 
is to ensure the quality of concrete elements, using the above techniques, it is possible to achieve it.
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Abstract

The subject of the paper is the issue of rational decision-making in the management of ready-mixed concrete 
deliveries, ensuring the maintenance of process efficiency and ensuring the quality of the concrete mix. One 
of the tools to improve the supply chain is the use of advisory systems based on the simulation of discrete 
events DES and twin technologies, which can be used in planning to reduce variability in planning concrete 
mix deliveries to the construction site, taking into account the process of its incorporation.

Delivery of concrete mix to the construction site is cyclical. It consists of several basic stages: loading, 
transporting the mixture from the plant to the construction site, unloading at the construction site and 
pouring the concrete mixture, and returning the concrete truck to the plant. Concrete mix changes its 
properties over time and therefore it is important to maintain an appropriate delivery rhythm, which is in line 
with the needs of the construction site. Both the waiting of the brigade at the construction site in the event 
of delay in delivery of the concrete mix, and the waiting of the concrete truck at the construction site due 
to the limited unloading possibilities, reduce the efficiency of the process and the quality of concrete in the 
structure. Therefore, the key is to harmonize the delivery process by coordinating the work of the brigade 
with the delivery of ready-mixed concrete to the construction site.

The authors propose to improve the process by using a system whose main purpose is to ensure the rhythm 
of work and eliminate variability leading to the risk of losing the quality of the concrete mix. The use of the 
RMCD 4.0 (Ready Mixed Concrete Delivery 4.0) advisory system based on learning from examples, simulation 
techniques and delivery control using wireless connectivity and twin technologies brings many benefits, 
including:
• process improvement avoiding costly experiments in practice,
• the ability to draw conclusions from previous orders - which will allow, after some time, to predict 
the process based on previous experience,
• the ability to monitor processes in progress using devices with the function of locating and 
controlling them in real time, adjusting the delivery time to the rhythm consistent with the work of the team 
on the construction site, etc.
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The paper presents the idea of learning from examples based on decision rules and compares three out of a 
number of programs available on the market (Cyclone, FlexSim, and Stroboscope) for simulating production 
processes, which can also be used in modeling construction processes. A short description of the advantages 
and disadvantages of the discussed software is presented. The authors simulated the delivery of ready-mixed 
concrete under the foundation slab, also analyzing the possibilities of using twin technologies offered by the 
FlexSim program.

Fig. 1. The constructed foundation plate for the discussed example 

The method proposed in the paper is in line with the idea behind Construction 4.0 and includes: the use 
of sensors for vehicle location, wireless communication of process participants, simulation techniques and 
learning based on artificial intelligence methods.
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Abstract

According to current recommendations and international standards MC-SLD 2006 and fib MC 2010, as well 
as national standards PN-EN 1990 for the design of concrete structures, it becomes necessary to design 
these structures taking into account durability. This means that the durability of structures is considered as 
one of the three equivalent elements of structural reliability, next to safety and serviceability. 

The design of concrete structures for durability, also known as design for service life, takes as its basis the 
results of observations and physical and chemical tests that cause concrete deterioration. The process 
of concrete deterioration due to environmental exposure is defined as corrosion. There are two types 
of concrete corrosion; internal and external. Internal corrosion can be caused by the ingredients of the 
concrete; these are mainly alkalis present in the cement or admixtures. External corrosion occurs under the 
action of adverse external factors. The most common types of concrete corrosion are: carbonation, chloride 
corrosion, sulphate corrosion, corrosion caused by the alkali-aggregate reaction, general acid corrosion, as 
well as leaching corrosion and frost corrosion. 

Corrosion of concrete is accompanied by corrosion of reinforcement bars, which results in changes of the 
mechanical properties of concrete and steel. In addition to section loss, there is a decrease in the strength of 
the concrete, a decrease in the yield point, strength and ductility of the reinforcing steel. 

The subject of analysis are hyperboloid cooling towers located on the premises of PGE GiEK S.A. Elektrownia 
Turów division. The Turów cooling towers are 100.0 m high, and their diameters are as follows: at the air 
outlet 77.6 m, in the constriction 45.0 m (at the height of 79.5 m), in the crown 48.0 m, at the bases of pillars 
79.2 m. The wall thickness of the shells varies between 40cm and 12cm, with variations in wall thickness 
ending at a height of 26m. The cooling towers have been in continuous operation for over fifty years. In the 
initial 15 years of operation, the cooling towers were not repaired, and technical condition surveys were 
carried out sporadically. It was not until the catastrophe of one of the cooling towers in 1987 that technical 
inspections and repairs of the remaining facilities were undertaken. 

The repair works included periodical renovation of protective coatings; external and internal, reprofiling of 
concrete defects, replacement of some of the reinforcement bars, anti-corrosion protection.  Refurbishment 
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of individual cold stores was carried out every few or more than ten years. In 2012, two cooling towers, cooling 
towers No. 7 and 8, and in 2014 cooling tower No. 9 were demolished due to the construction of a new 
power unit. In 1998, cooling tower No. 2 was reinforced with two rings and ribs due to very large geometric 
imperfections of the cooling tower shell. Moreover, the columns of the cooling tower were repaired, as well 
as the trays and bowls. 

Fig. 1 shows the results of calculations performed for the prediction of performance using the PRRD method 
and the technical condition of the analysed cooling towers. PRRD (Prediction of Reliability according to 
Rayleigh Distribution) is a description of changes in the performance of a building object during its whole 
service life. 

Fig. 1. Changes in the technical condition of PGE Turów cooling towers

In Fig.1 it is possible to trace the course of changes in performance for each cooling tower. As can be seen 
in this figure on most of the cooling towers all the refurbishment works were carried out at the „right” time. 
Thanks to a proper refurbishment policy, the technical condition of the cooling towers was not allowed to fall 
below a satisfactory state of repair. In three cases, cold stores 7, 8 and 4, the excessive length of time after 
which the renovation works were carried out resulted in the technical condition of the cold store dropping 
slightly below a satisfactory technical condition. It should be mentioned that these were cold stores intended 
for demolition. 

The presented PRRD model enables the determination of scenarios for repair works, consisting in the 
appropriate selection of the quality of repair materials, the selection of the technology for carrying out repair 
works and the determination of the dates for carrying out planned repairs. The criterion for the selection of 
the time limit for carrying out repair works should be the impassable minimum level of performance Rmin.
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Table 1. Characteristics of the studied enterprises
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Abstract

The article attempts to assess the barriers and limitations of the implementation of BIM technology occurring 
in selected Polish companies realising construction projects. 

The research was conducted as participating observations in three companies implementing construction 
projects in 2019-21 and questionnaire interviews in three other construction companies in 2021. The 
respondents were people who owned the enterprise (P4) or held managerial functions (P5 and P6). The 
characteristics of the surveyed enterprises are presented in Table 1.
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The identified main barriers are summarized in Table 2. High software costs were indicated as the main 
barrier, which is particularly important for smaller business entities, and the lack of need for this technology, 
occurring in enterprises not conducting design activity. The lack of design activity should therefore be seen as 
a significant limitation of the company’s potential to implement BIM. The lack of design requirements in BIM 
on the part of domestic contractors, which is a barrier, is in opposition to the existence of such requirements 
on the part of foreign contractors, which results from the observations of the enterprise P6.

Table 2. BIM implementation barriers in opinion of the surveyed enterprises respondents

Table 3. BIM implementation incentives in opinion of the surveyed enterprises respondents

Source: own study

Research shows that companies involved in design are more advanced in using BIM than companies 
that do not have this activity in their profile, therefore, it can be treated as one of the factors stimulating 
the implementation of BIM. Other incentives for the implementation of this technology indicated by the 
respondents of the surveyed enterprises are presented in Table 3.

The research shows that BIM in designing companies is perceived as a new paradigm of approach to the 
construction project implementation process. The occurrence of BIM imposition as part of formal project 
implementation requirements, e.g. in public procurement, was also noticed by P6 enterprise respondent, 
in such situations BIM implementations were not always based on substantive premises. As methods for 
overcoming barriers and stimulating the popularization of BIM, the authors indicate economic incentives 
(subsidies for smaller enterprises) supported by an information campaign, and changes in the legal system 
supporting the development of BIM in Poland, which can be noticed recently.
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Abstract

Nowadays, there is a very rapid technological progress, not only in terms of the building materials used, 
but also as the possibility of using computer software when designing construction processes. However, 
the rationale for introducing a new flexibility-based design approach, an option that takes into account 
configuration changes over time, is still not straightforward. The vast majority of projects are carried out 
on the basis of known patterns, perhaps easier, but not necessarily cheaper or more beneficial for system 
users. As a result, the designer works in accordance with the assumed patterns and creates a project 
without analyzing other possible variants. The aim of the article is to present a flexible approach to design 
in construction and to present a scheme of operation when planning the construction process, as well as to 
disseminate the idea of flexible design.

In road operation analyzes, the most important factor is the number of infrastructure users or the 
improvement of operational parameters. Taking into account the long period of use of the communication 
infrastructure, changes in it are certain, and they may concern both the operating conditions (e.g. traffic 
load) and the requirements (e.g. increasing the permissible parameters - road class) or the development of 
technology.

The case study of this article is the renovated bridge over the Warta River in Oborniki (Wielkopolskie 
Voivodeship), located along the national road No. 11. It is a road connecting the capital of the voivodeship 
with the Pomeranian region, which is associated with heavy traffic on this section, and increased in months 
summer. The necessity to perform renovation works resulted from the condition of the building. Initially, 
the renovation of subsequent lanes was taken into account. With the assumption of traditional technology, 
the renovation was to take about 2 years. The possibility of using the so-called a small bridge as a detour 
option was taken into account but the local authorities did not agree to such a solution. The nearest bridge 
crossings (Obrzycko and Bolechowo) are far away - the minimum length of the detour is approx. 25 km. The 
construction of a pontoon bridge was considered as an option, but it was withdrawn due to the need to 
ensure safety in conditions of changing water levels in the Warta river, etc. The total length of the renovated 
bridge is 168 m. The tender for the performance of these works in the „renovate and build” system was won 
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by Strabag. The contract value exceeded PLN 14 million and the works were to be performed within 8 months 
(of which 2 months was the renovation of the bridge in question).

The scope of work on the renovated bridge included: increasing the load capacity of the bridge to class B, 
renovation of the surface on two lanes, 3.5 m wide and 168 m long. In addition, the pavement parts gained 
20 cm in width on each side. As part of the renovation, the company also laid new reinforced concrete 
slabs, installed new protective barriers and lighting, and repaired minor corrosion phenomena on structural 
elements.

Fig. 1. Crossing the temporary bridge in Oborniki (oborniki.naszemiasto.pl)

Due to the scale of operation, the road infrastructure is an excellent example of the possibility of using 
flexibility due to a very long-life cycle, but also a very fast dynamics of road network development. Hence, the 
authors based their analyzes on the phasing in the construction of the Poznan motorway bypass (POZNAN 
BY-PASS A2) or the Bydgoszcz bypass along the S5 expressway. In both cases, a flexible approach was used 
- two-lane roadways were constructed taking into account the expansion - the addition of a third lane after 
an increase in traffic intensity.

In the analyzed case, various scenarios related to the volume of traffic (the most likely, optimistic and 
pessimistic scenarios) and various possibilities of carrying out renovation works, differing in the location 
of the detour and the possibilities of building a temporary bridge, were taken into account. As the analysis 
showed, the use of a temporary bridge structure located next to the existing, renovated bridge was a rational 
solution for all scenarios.
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Abstract

The reality on construction sites in terms of the scale of negligence, factors and disorderly phenomena, 
leading to accidents at work, indicates a low level of implementation of OSH management systems or 
deficiencies in its application. This is manifested by negligence of the availability of appropriate, provided 
for by law, documentations and instructions, as well as staff training. Bearing the above in mind, an attempt 
was made to examine the actual level of implementation of occupational health and safety management 
systems, in construction companies of Małopolska Region. Logistic regression was used to analyze the data 
to build the model. The research used accident protocols and reports on ad hoc inspections prepared by 
the District Labour Inspectorate in Krakow in 2018-2020. The following factors were analysed: the level 
of implementation of the health and safety management system and available documentation, employee 
motivation, type of impact on the employee in a construction company and methods of employee training. In 
terms of methodology, a statistical classifier was used in the form of logistic regression. The research method 
proposed in the article and the subject of research are a proposal to expand the knowledge base in terms 
of the development of scientific methods of assessing work safety on construction sites and in terms of the 
possibility of using them in practice.

Data preparation and organization
Information obtained from the analysis of accident reports and ad hoc construction inspections, in a total of 
425 cases, were arranged into five groups of variables describing: factors characterizing the construction site 
(variables X1 to X10), methods of training employees (variable X11), type of threat impact on the employee 
(variables X12 to X15), documentation related to the employment of workers ( variables X16 to X25) and the 
level of Health & safety implementation (variables X26 to X34). Two-state Y was adopted as the dependent 
variable; NO - no accident, YES - occurrence of an accident.

Logistic regression model
In the construction of the multivariate logistic regression model, the independent variables for which the 
existence of a statistically significant relationship was found were taken into account with the occurrence 
of an accident. The p-value was cut off as 0.1. The data set has been divided into two parts - the so-called 
training set and the test set. The use of the division into the training set and the test set is the most frequently 
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used technique for building and verifying the model. This, allows to avoid the effect of overfitting (excessive 
matching to historical data), as well as to check the model’s ability to generalize, and thus its usefulness in 
practice. Finally, the following form of the logistic function was obtained, determining the probability of an 
accident.

logit(Y = YES)
                  =-0,62-2,88*X8 (1)+3,68*X3 (1)-1,21*X23 (1)+1,35*X28 (1)-0,41*X13 (1)+1,10*X7 (1)

The entry X8 (1) means a situation when the variable X8 takes the value 1 - in this case it is the presence of 
safety railings, X3 (1) means work at height, X23 (1) list and documentation of protection clothing, shoes and 
industrial protection equipment in the company, X7 (1) application of collective protection measures, X28 (1) 
Health & Safety coordinator, X13 (1) Health & Safety training logbook.

Fig. 1.  Predictor Importance Graph. Dependent variable: Accident

The conducted research shows a significant relationship between adverse events at the construction site 
(accident) and factors not directly related to the scene of the event (employee motivation, Health & safety 
coordinator). Moreover, the presence of factors not directly related to the construction site in the analysis 
and their significance demonstrated in the proposed regression model constitute a practical guide in the 
organization and implementation of the safety system, and more broadly in the creation of a functional 
strategy. However, further work is needed to calibrate the model. The scoring method is considered to be 
used.
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Abstract

Exceeding the approved budget is often an integral part of the implementation of construction projects, 
especially those where unforeseen threats may occur. Therefore, each construction investment should 
contain elements of risk forecasting, mainly in terms of the cost of its implementation. 

The literature provides many methods of cost control and supporting the implementation of construction 
projects. These methods are often universal and can be adapted to any type of facility. There aren’t noticed 
methods strictly dedicated to railway investments in the literature. 

The article presents the main assumptions of the original method Railway Matrix of Risk Factors (RMRF). With 
its help, it is possible to determine, with certain probability, the final cost of railway construction investments 
carried out in Poland. Forecasting the real costs of completing railway investments is based on a reliable 
database with regard to specific risk factors, which was have been identified nationwide. This was done 
on the basis of extensive research on domestic and foreign literature analysis of contract documents of 
one of the largest railway investments in Poland and a nationwide survey. The study was conducted among 
carefully selected engineers participating in the construction processes of railway facilities representing all 
sides of the investment process. The obtained data were appropriately grouped into sets and developed 
using appropriate statistical models available in the IBM SPSS Statistics 23 package. The results of these 
analyzes are lists of risk factors which, according to the research, most often have the greatest impact on the 
course of works on railway contracts in Poland. The lists of identified risk factors have been published, inter 
alia, in the source.

The article also presents the implementation of the method in the actual railway investment implementation 
process. The method of calculating the probable costs of the investment implementation on the basis 
of the proposed method will be presented on the example of the material and financial schedule for the 
construction of the E20 railway line - OPI & E project 7.1–9.1. The contract was performed in accordance with 
the FIDIC yellow book procedures, that is  in the „Design and Build” system.

Numerical analysis was carried out using a specially developed Microsoft Excel spreadsheet (Fig. 1). The 
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spreadsheet is part of the proposed method and uses user-defined data to calculate the percentage of 
weights of each risk factor. These weights were successively correlated with specific tasks in the material and 
financial schedule.

Fig. 1. Risk matrix. “Build” stage. Own study

As a consequence of the above actions, probable costs of all real tasks were obtained, which, after being put 
into the baseline, formed an updated version of the HRF. Based on the performed calculations, a significant 
increase in costs (approx. 32.5%) compared to the baseline plan was noticed.

The broader studies performed by the authors give grounds to believe that the risk factors identified by them 
and the method of determining probable investment costs proposed in the article may significantly increase 
the credibility of planned railway investment costs in Poland and significantly affect the implementation of 
construction investments.
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The subject of the research is to assess the impact of a polymer powder modifier on the fracturing of a 
subbase made of a mineral-cement mixture with bitumen emulsion using the deep cold recycling technology. 
The test was carried out in accordance with PN-EN 12697-44, at two temperatures, i.e. 0°C and 20°C. The 
selected temperatures correspond to the subbase’s operating range through the entire year. The composition 
of the MCE mixtures was designed using the Box-Behnken design. The plan allows for controlling the quantity 
of three variables, i.e. cement, polymer and bitumen emulsion in the MCE mixture’s composition. The Box-
Behnken design belongs to designs in which independent variables exist at three levels: -1, 0 and +1. The 
designs do not include experiments in which all independent variables assume extreme values, thereby 
preventing experimentation at extreme conditions. The mineral mix contained 50% of reclaimed asphalt 
pavement as well as virgin aggregate. It included 30% of aggregate with continuous granulation 0/31.5 mm 
and 20% of aggregate 0/4 mm. According to the adopted experiment design, the mixtures differed in the 
content of cement, bitumen emulsion and polymer modifier. Cement and redispersable polymer powder 
were dosed with 1.5% increments from 0.5% to 3.5%. The bitumen emulsion content was in the range from 
0.0% to 5.0%. The aim of fracture resistance testing conducted in the SCB layout was to designate three 
parameters: strain at maximum force εmax, stress at break σmax and fracture resistance KIC. 

The test results show the dependence of the impact of the quantity of binder and polymer modifier on the 
fracture resistance of the recycled subbase. This is extremely important in the case of making a subbase 
from a mixture bound with a hydraulic binder. In the case of mixture stiffening, there is a risk of fracturing 
and fracture transfer to the pavement’s asphalt layers. Recycled mixtures containing a polymer modifier 
are characterised by higher fracture resistance than traditional mineral-cement-emulsion mixtures. This 
is confirmed by the results of the subbase’s fracture resistance tests (KIC). An increase in the polymer 
modifier content from 0.5% to 2.0%, with a constant cement content of 0.5%, contributed to achieving 
a fracture resistance that was twice as high. For the mixture with the polymer modifier content of 0.5%,  
KIC = 2.90 N/mm3/2 , whereas with the polymer modifier content of 2.0%, KIC = 5.81 N/mm3/2 . 

Reduction of cracking of the subbase layer 
made of mineral-cement mix with bitumen 
emulsion by introducing polymer powder 
into its composition

Jakub KRASOWSKI1, Przemysław BUCZYŃSKI2, Marek IWAŃSKI3
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The analysis of the results featured the provision of convergence surfaces for particular mixture parameters. 
Fig. 1 below presents the plot of the fracture resistance KIC for the recycled mixtures with a polymer modifier 
at 20°C.

Fig. 1. Plots for fracture resistance KIC at the temp. of 20°C, taking into consideration the cement and bitumen emulsion 
contents and the polymer emulsion content of (a) 0.0%; (b) 3.5%

An increase in the mixture’s polymer modifier content contributed to obtaining more stable fracture 
resistance KIC results. The advantageous results can be obtained for a mixture containing only 2.0% of 
bitumen emulsion and 2.0% of cement. The use of a polymer modifier allows for reducing the content of 
other binders. Therefore, it seems extremely important to optimise the composition of the mineral-cement 
mixture with bitumen emulsion and polymer modifier to improve the recycled subbase’s parameters, which 
can translate into more durable road pavement structures.
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In the presented work, shear capacity of double-span concrete beams with steel or basalt fibers was 
determined. Were also measured: support reactions, deflection in the middle of the span, deformation on the 
concrete surface in the middle of the span in the compression and tension zone, cracks (crack development 
and crack width) using the digital image correlation technique (DIC). Calculations of the shear capacity of 
beams with longitudinal reinforcement and fiber reinforcement in the form of steel or basalt fibers were 
performed in accordance with the recommendations of the standards fib Model Code 2010 [1] and RILEM 
TC 162-TDF 2003 [2]. 

Concrete mixtures were made with CEM I 42,5R Portland cement. The cement content was 300 kg/m3. 
Concrete with the ratio w/c=0,5 was selected for the test. The aggregate used was a mixture of sand with a 
grain size up to 2 mm (51% of aggregate) and coarse natural aggregate with a grain size up to 8 mm. Steel or 
basalt fibers were used as reinforcement in concrete. Steel fibers with hook-shaped ends 50 mm long with 
1 mm in diameter, and basalt fibers with an diameter of 20 µm were used to modify the concrete mix. The 
fibre content in concrete was equal to 78,5 kg/m3 for steel fibers and for 5,0 kg/m3 basalt fibers. The tests 
of concrete properties were determined on the basis of three series of reference sampels and a series of 
concrete with steel and basalt fibers. 

Twenty seven natural-scale double-span beams were tested. Three series of test elements were assumed 
that differ in the distribution of shear reinforcement. Each series consisted of 3 beams with 120×300×4150 
mm with a different number of stirrups and dispersed reinforcement (fig. 1). The series was characterized by: 
• in the C-I series, shear reinforcement with stirrups with the maximum fixed spacing wg EN 1992-1-
1 symmetrically with respect to the central support;
• in series C-II, the stirrups had a spacing twice as large as established z EN 1992-1-1;
• in series C-III they were completely devoid of stirrups.

Investigation of the effect of the steel  
and basalt fibers on shear behavior  
of reinforced double-span concrete beams  
using Digital Image Correlation
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Fig. 1. Diagram of the tested beams in the series (a) C-I, (b) C-II i (c) C-III

Table 1. Summary of the test results

The maximum measured values for loads, force capacities, and mid-span deflections; first cracking loads, and 
failure mode for all tested beams are provided in Table 1.

Based on the experimental study, the following main conclusions can be drawn:
•  the shear capacity of double-span beams increased thanks to the use of concrete with the addition

of steel or basalt fibers;
•  the presence of steel fibers in concrete changed the nature of failure in beams from brittle to quasi-plastic; 

in the beams made of concrete with basalt fibers, the destruction in the final phase was rather sudden and 
brittle;

•  with the addition of fiber reinforcement, the number of perpendicular cracks increases and their
deep propagation decreases.

Literature:
[1] Ajdukiewicz A. Pre – norma Konstrukcji Betonowych fib Model Code 2010. vol. 1. Kraków: Polska Grupa 

Narodowa fib Stowarzyszenie Producentów Cementu; 2014.
[2] RILEM TC 162 – TDF Test and design methods for steel fibre reinforced concrete. Materials and 

Structures 2003:560–7.

This research work was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland; project 
number WZ/WB-IIL/4/2020.
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Table 1. Chemical composition of the steel used for the tests
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Abstract

The article presents the results of tests of steel rolled bars and high-carbon wire rod used for the construction 
of prestressed concretes, in terms of acceptance according to the guidelines imposed by the Bekaert company 
and according to generally accepted Betaert standards for steel cords and cords. Wire rod after hot rolling 
should be of the highest quality. It is very important that the wire rod intended for concrete strings does not 
show any surface defects. Especially in the form of rolls, carbonization, scratches and cracks. Surface defects 
can cause non-uniform texturing during drawing or cold rolling, and they seriously reduce the mechanical 
properties of the material. Currently, for prestressed concrete, such acceptance of steel rolled bars, including 
wire rod, is not used yet, however, the quality standards should be raised and semi-finished products for the 
construction industry should be inspected, where prestressed or post-tensioned concrete is required, and 
these tests should even be mandatory, which we could see when On August 14, 2018, just before noon, a 
250-meter section of the gigantic bridge structure in Genoa collapsed during a violent storm. Hot-rolled wire 
rod from one of the main Polish producers, with a nominal diameter of ø5.5 mm, should be of the highest 
quality - which is the purpose of the research. For the tests, high-carbon steel was used with the chemical 
composition presented in table 1.

In order for the steel wire to be used in structures such as prestressed or post-tensioned concrete, it must 
meet many requirements regarding high tensile strength, durability and technological properties. The quality 
of the input material - in this case wire rod, has a decisive influence on the quality of the steel wires. At Bekaert 
in Belgium, a comprehensive method of wire rod evaluation was developed, qualifying various characteristics 
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of wire rod in the form of points, which was implemented in these tests as an evaluation of wire rod for 
prestressed concrete. The technical conditions of the wire rod quality assessment method, in addition to 
assessing the chemical composition and its mechanical properties, force the wire rod manufacturer to 
conduct additional tests, such as: metallographic tests, determination of surface defects, determination 
of wire rod ovality. The article presents studies of such an assessment, including in metallographic tests: 
band structure, segregation and inclusions. During the surface tests, defects in the form of scratches and 
cracks were examined. The assessment was made on the basis of a penalty point system, which enables the 
evaluation of the melt or a batch of wire rod by determining the quality index of wire rod KJ and its purity level 
SJ. The quality index of wire rod KJ is determined on the basis of penalty points after determining the strand 
structures, segregation, cracks and inclusions on 12 samples. The method of calculating the wire rod quality 
index and the steel cleanliness index - SJ is as follows: KJ (SJ) = 100 minus the sum of penalty points. In the 
Bekaert system, cracks are marked starting from a length of 0.15mm. For special applications of wire rod, it is 
always measured. Non-metallic inclusions (hard and non-hard) in the test samples were determined using a 
microscope on samples taken in the place of the most contaminated field of each sample, depending on the 
number and thickness of inclusions. These tests are based on the Swedish method Jemkontoret (according 
to ASTME45). Ovality, i.e. the difference between the maximum and minimum dimensions of the diameters 
measured on the same cross section, is rated as weak or significant: i.e. in the tests, ovality is expressed as a 
percentage of 100 vertebrae. In addition to chemical analysis, metallographic analysis was performed on the 
wire samples in order to determine mechanical inclusions such as: sulfides and silicates (≥ 3 microns) and 
non-metallic inclusions: oxides and silicates (<3 microns thick). The maximum allowable thickness for non-
metallic inclusions is 15 microns. The quality index (KJ) should be at least 72 (in accordance with Bekaert’s 
guidelines), which means that the wire rod meets the requirements set by the producers of steel wires for 
prestressed concrete. In laboratory testing of rolled specimens, no surface defects were found and were not 
listed. The material from the chemical and metallographic side is assessed as very good and comparable 
to the wire rods of the largest world producers, producing wire rod used for the production of prestressed 
concrete. Wire rod has a final quality assessment according to Bekaert, which amounted to: KJ = 75.50, which 
means that it is of very good quality and is successfully suitable for such a responsible product as prestressed 
concrete wire intended for prestressed concretes.

222

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Influence of polypropylene fibers in the form  
of micro-meshes on the mechanical  
properties of concrete

Robert KRUZEL¹, Paweł HELBRYCH²

1 Czestochowa University of Technology, Faculty of Civil Engineering , Akademicka 3, 42-200 Częstochowa robert.kruzel@pcz.pl
2 Czestochowa University of Technology, Faculty of Civil Engineering , Akademicka 3, 42-200 Częstochowa, pawel.helbrych@pcz.pl

Keywords: polypropylene fibers, fibrillated fibers, steel fibers

Abstract

The development of the industry is currently focused on the problem of limiting the consumption of 
exhaustible natural resources. For this reason, the trend of modifying and improving existing materials is 
constantly evolving. The high compressive strength of the concrete and the relatively low tensile strength 
make it necessary to try to strengthen it. One way to improve the mechanical properties of concrete is to add 
fibers. Currently, fibers for concrete are made of many different materials. Steel, polymer, basalt, carbon or 
natural fibers are added to the concrete. Most often, however, fibro-concrete contain steel or polymer fibers. 
Polypropylene, polyethylene, polyester, nylon, polyacrylic, aramid are most often used to make polymer 
fibers. With the development of high-speed technologies in construction, such as machines for laying screeds 
with laser control, the use of fibers for concrete has increased.

The article deals with the issue of the addition of polypropylene macrofibers in the form of micro-meshes to 
concrete as a dispersed reinforcement and the addition of typical hook-shaped steel fibers. The length of the 
polypropylene fibers was 50 ± 1.5 mm, the form of the fiber was a mesh with a mesh of 4x4 mm, coiled into 
a bundle. A bundle with a thickness of approx. 4 mm. The mesh surface area after unfolding is approximately 
0.005 m2. The length of the steel hook-shaped fibers was 50 mm, and the steel from which they were made 
had a tensile strength of Rm = 950 ÷ 1000 MPa

Table 1. Properties of fibers added to concrete
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The aim of the research was to determine the effect of dispersed polypropylene reinforcementon the 
mechanical properties of concrete composites and comparison with concretes with the addition of typical 
dispersed steel reinforcement. The scope of the tests included checking the effect of the amount of fiber 
dosing on the properties of the concrete mix, checking the water absorption, frost resistance of concrete 
reinforced with polypropylene and steel fibers as well as their compressive and bending strength.

A concrete mix was designed for the tests, the components of which are widely available. A control mixture 
SK was designed and 4 test series of concretes modified with the addition of polypropylene macrofibers 
with a length of 50 mm in the dosage amount: 0.5 kg/m3, 1.0 kg/m3, 1.5 kg/m3, 2.0 kg/m3 and 4 test series of 
concrete modified with the addition of dispersed steel fibers with a length of 50 mm in the dosage amount: 
10 kg/m3, 15 kg/m3, 20 kg/m3, 25 kg/m3.

The concrete was designed using the analytical and experimental method. The W/C ratio of the concrete mix 
was 0.45. Ingredients used for the bars tested

These are: CEM II 32.5 R Portland cement, a mixture of gravel aggregate fraction 2-8 mm and 8-16 mm, sand 
fraction 0-2 mm, BASF MasterEase 5051 superplasticizer in the amount of 2.5% of the cement mass. It was 
assumed that the class of concrete used for the tests should not be lower than C25/30, and the designed 
consistency is S4. All samples were made and tested in the Laboratory of the Faculty of Civil Engineering at 
the Częstochowa University of Technology.

For each series, the consistency class was determined by the cone fall method according to PN-EN 
12350-2, compressive strength according to PN-EN 12390-3, and the tensile strength of the concrete 
in the bending test - a freely supported beam symmetrically loaded with one force according to  
PN-EN 12390-5. Frost resistance tests were also carried out using the direct method according to PN-88 / 
B-06250, for the resistance class F150. Concrete water absorption tests were conducted in accordance with 
the PN-EN 12390-6: 2011 standard.

The tests showed that the addition of polypropylene and steel fibers is not irrelevant for the properties of 
the fresh concrete mix and for the finished concrete product. On the basis of the research carried out, it can 
be concluded that together with the consistency changes with the increase of the fibrous addition to the 
concrete mix and workability of the concrete mix. If too much polypropylene fibers are added to the concrete 
mix, its mechanical properties like strength compressive strength, tensile strength of concrete in a bend 
test or frost resistance deteriorate. In terms of the dosing of steel fibers, not observed that the addition of 
fibers has a negative impact on the mechanical properties of concrete. After the conducted tests, the optimal 
amount of added polypropylene fibers in the form of microphones to the designed concrete mix can be 
considered to be 1.0 kg/m3, this series retained the designed consistency class and obtained the best results 
of compressive strength, bending strength and frost resistance. In the case of steel fibers, the best results 
in strength tests were obtained by samples from the series with the addition of steel fibers in the amount of 
25 kg/m3.
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Abstract

Construction projects are characterized by the uncertainty of implementation conditions, despite the 
repetition of individual components of the investment process. One of the consequences of this uncertainty 
is the incorrect estimation of various disturbances, causing delays in the performance of individual works 
and the entire project, and the related financial losses of the contractor. These losses are mainly caused by 
contractual penalties charged by the ordering party and subcontractors (if applicable).

In the case of modeling the uncertainty of the project implementation conditions with the use of probabilistic 
models, the critical chain method is of the greatest practical importance in ensuring the stability of the 
project completion date. Critical Chain is defined as a set of activities in the network model, the sum of the 
execution times determines the implementation time of the entire project, taking into account technological 
dependencies between activities and additional informal dependencies introduced to balance renewable 
resources with limited availability. Numerous literature sources emphasize such advantages of this method 
as: preventing overly long construction deadlines due to the elimination of reserves in the estimation of works 
completion times; Facilitating taking actions to correct the course of construction thanks to an uncomplicated 
buffer monitoring mechanism.

The stability of the project completion date is achieved thanks to:
a) proper identification of activities that make up the critical chain and feeding chains that group activities not 
included in the critical chain.
b) introducing: at the end of the critical chain: the project buffer, stabilizing the completion date of the entire 
project; in places where the feeding chains connect to the critical chain: feeding buffers that protect the 
critical chain from the propagation of disturbances, causing delays in the execution of activities in the given 
feeding chain.
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The critical chain method also has some shortcomings, including the lack of a clear indication of the method 
of grouping non-critical activities into feeding chains and the ambiguity of the method of dimensioning the 
feeding buffers. As a result, it is often necessary to arbitrarily adjust the calculated sizes of the feeding buffers 
before putting them into the schedule. Another problem is the dimensioning of the feeding buffers, taking 
into account the topology of the network model and the resulting dependencies between activities located in 
different feeding chains as well as in the feeding chains and in the critical chain.

The article concerns the use of the critical chain method to schedule the construction of facilities using 
renewable energy. The wind is a renewable energy source that is completely free and inexhaustible. 
Moreover, wind energy is widely available and therefore does not need to be imported. The process of 
generating such energy does not generate side effects in the form of harmful carbon dioxide emissions 
and other pollutants to the atmosphere. Wind farms have a high energy potential and are able to generate 
up to 70 times more energy than is needed for their installation, operation, and dismantling. The process 
of building such farms can, however, be optimized, which would allow for even greater profitability of such 
investments and counteracting disruptions during their implementation. This topic is particularly important 
from the point of view of the increasing use of energy sources and progressing climate change.

The article presents a method of dimensioning buffers in a schedule, enabling a quick assessment of the 
quality of a given schedule and solving the task of stabilizing the construction completion date. The essence 
of the presented method is a two-stage buffer dimensioning with the use of deterministic optimization and 
stochastic optimization techniques. In the first stage, the sizes of buffers are determined, the introduction of 
which into the schedule ensures the maximization of minimum time reserves for non-critical activities. In the 
second step, adjustments are made to the predetermined buffer sizes in a way to prevent the propagation 
of disturbances between the individual feeding chains and between the critical chain and the feeding chains. 
The optimization criteria include the construction completion time and its financial and economic parameters, 
determined on the basis of a cash flow analysis. Planning constraints include the contractual construction 
completion time and the availability of material and financial resources.

The operation of the presented method is illustrated in the article on the example of a wind farm construction 
schedule. The method was also tested on other examples of construction projects. The obtained results 
allow stating that the presented method ensures the stability of the construction completion date and the 
stability of its financial and economic parameters.
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Abstract

Proper selection of the active binder significantly affects the physical and mechanical properties of the 
recycled mixture (FRCM) in the deep cold recycling technology. Another important aspect, inherent to FRCM, 
is the proper recognition of its change in stiffness with respect to load time and temperature. According to 
the research carried out earlier by scientists of Kielce University of Technology, the beneficial influence of 
the optimal binder composition on the minimization of thermally induced cracks was revealed. The main 
goal of this article was a field validation of effectiveness of the adopted solution, which was the development 
and implementation of innovative three-component binder. Its composition resulted from the multi-criteria 
optimization process. 

It should be underlined that there are no similar solutions in the literature where a three-component 
binder was used alike. Generally, the simulation of binder’s influence on recycled layer, taking into account 
rheological effects, can be performed using numerical methods. Nevertheless, when new materials are used, 
the numerical results of the road structure deformation state must be verified regarding experimental section 
results. This paper focuses mainly on the aspect of compliance of the results gathered from  experimental 
section with numerical output. Numerical analysis was based on calibrated viscoelastic physical models. In 
addition, monitoring of environmental sensors was also installed on the test section. The assessment of 
temperature and moisture changes along the road cross-section was an important element of the research 
process. It allowed to assess precisely of the heat conduction coefficient and, consequently, a correct analysis 
of the temperature distribution along the road cross-section. The temperature distribution was determined 
using the Fourier-Kirchhoff thermal conductivity equation. The average difference between the recorded 
temperature and its numerical prediction was approximately 1.98oC. 
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As a result of taking into account the temperature effect in the cross section of the pavement layer structure 
the deformation state recorded by the monitoring system and numerical results were highly matched   
(Figure 1).

Fig. 1. The horizontal deformation along road (E22) of FRCM layer: a) deformation change under the wheel of the rear axle 
of the vehicle vs. time; b) deformation change after 1200s loading

As a result, based on the research and analyzes performed, the following conclusions were formed:
•   The use of data from deformation and displacement state monitoring system confirmed the high efficiency 

of applied modeling with the use of generalized Maxwell model to describe the recycled mixture relaxation 
phenomenon.

•   Monitoring of temperature and moisture made it possible to identify the thermal conductivity coefficient 
that is essential for estimation of temperature distribution in the pavement structure cross-section.

•   significant difference was observed between the ITSDRY and Vm results in relation to the samples taken 
from the pavement (cored) and samples prepared in the laboratory. Samples taken from the pavement 
had a more closed structure and higher ITSDRY values compared to samples made in laboratories. 

•  UCS / ITSDRY ratio, samples taken from the experimental section, in FRCM_cem was 3.3 while in FRCM_5C 
was 2.2. Therefore, the base layer  in experimental section made of three-component binder characterized 
by lower stiffness but preferably higher indirect tensile strength ITSDRY.

 E22FEM FRC M_5C f ull f rict ion

 E22FEM FRC M_5C penalty  (f .c. =0.8)

 E22FRC M_5C_trial section

0246 81 0

L - dimension, m

-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

E2
2 F

R
C

M
_5

C
, 

 E22FEM FRCM_5C penalty  (f. c.=0.8)

 E22FEM FRCM_5C fu ll f rict ion

 E22FRCM_trial section

0
200

400
600

800
1000

1200

Time, s

0,00E-01
4,00E-05
8,00E-05
1,20E-04
1,60E-04

E2
2 

(F
R

CM
_5

C
)

228

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Errors in the list of works, supplies and services 
in public works tenders

Michal MIKULÍK1, Tomáš HANÁK2, Petr AIGEL3

1 Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, 602 00 Brno, Czech Republic; mikulik.m@fce.vutbr.cz
2 Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, 602 00 Brno, Czech Republic; hanak.t@fce.vutbr.cz
3 Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, 602 00 Brno, Czech Republic; aigel.p@fce.vutbr.cz

Keywords: bill of costs, construction works, error, public procurement, tender documentation

Abstract

The occurrence of errors in public works tender documentation is an undesirable phenomenon which is 
often encountered in construction practice. Errors may have various causes and also have varying levels of 
negative effects on the successful implementation of the investment project. The main aim of this paper is 
to explore issues related to drawing up the list of works, supplies and services in civil engineering projects 
according to requirements laid down by the applicable legislation in the Czech Republic, especially the Public 
Procurement Act and the associated implementing decree. Such documentation is a part of part of the 
tender documentation in public works tenders in the Czech Republic.

An error linked to implementing decree No. 169/2016 Coll. means a conflict with the basic legislative 
requirements. Meeting the requirement under this implementing decree is mandatory for all public contracts. 
Non-compliance with one or more of its provisions can lead to additional questions during the selection 
procedure, delays, cuts in subsidies or even cancellation of the tender. A total of 126 public tenders were 
analysed in detail from this perspective. To be included, each contract had to:
- be publicly accessible;
- concern construction works, specifically in the area of civil engineering;
- have the expected value publicly available;
- have the project documentation publicly available;
- have the list of works, supplies and services publicly available.
Results revealed the most frequent error: the missing bill of quantities and references to the relevant part 
of the documentation (i.e., non-compliance with Sections 6 and 7 of implementing decree No. 169/2016 
Coll.). Other very frequent errors consisted in the non-specification of the price system under Section 11 
and inconsistent appearance across all the lists included in the particular contract under Section 12. Among 
the other requirements under the implementing decree, errors most often concerned Section 2, where 116 
of 613 lists were not prepared in accordance with the tender documents prescribed by the implementing 
decree, and Section 6 (c), where price system codes were missing. 
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Opinions regarding the importance of the impact the individual errors had on the successful implementation 
of the construction project were collected from 23 experts. They evaluated the errors on the scale from 1 
(least important) to 6 (most important).

Three errors in the set were judged very important in terms of their potential impact and were assigned 
values of 5.61, 5.17 and 5.13 (Section 6 (f) – amount; Section 6 (e) – unit of measurement, Section 6 (d) – item 
description). It is very important to consider the errors in terms of their relative occurrence and impact when 
taken together, respective results are shown in Figure 1.

The results show that the occurrence of particular errors is relatively high, especially with regard to the 
specification of the bill of quantities and the requirement to include references to openly accessible price 
systems. Furthermore, errors relating to the specification of the quantity of works, units of measurement 
and descriptions of cost items were identified as having the largest impact on a project. Findings presented 
in this paper aim to highlight common errors in public tender documents and raise awareness of the need 
to improve their quality to ensure legislative compliance. The use of a simple checklist to ensure tender 
documents compliance with legislative requirements should be considered as a basic, mandatory and 
necessary precondition for announcing a public tender by contracting authorities.

Fig. 1. Analysis of relative occurrence and impact of individual errors

230

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Training with the use of augmented reality 
technology in selected areas of construction 
in the European Union
Aleksander NICAŁ¹, Paweł NOWAK¹, Jerzy ROSŁON¹

¹ Wydział Inżynierii Lądowej PW, Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, 

  a.nical@il.pw.edu.pl; p.nowak@il.pw.edu.pl; j.roslon@il.pw.edu.pl

Keywords: innovation, education, augmented reality, health and safety, construction

Abstract

Authors present the modern technology of Augmented Reality, which can be used to develop training in the 
safe installation of stone cladding, formwork and scaffolding performing and conducting excavation works 
in construction. This technology is expected to contribute to the reduction of accidents in the construction 
industry, which is still one of the most exposed to these phenomenon branches of industry. Tools for 
conducting training, including the application and the manual will be presented in description of projects 
co-financed by the European Union, including: project ARSC - Augmented Reality for Stone Cladding Safe 
Assembling Operation, a project entitled ARFAT - Augmented Reality Formwork Assembly Training and 
project under title SetAR - Safe Earthworks Training with the use of Augmented Reality. Construction plays 
an important role in the economy of the European Union because this sector provides 20 million direct jobs. 
Additionally, it is responsible for approximately 10% of the European Union’s GDP. However, this sector 
requires development in terms of:
- specialist training and making the sector more attractive, in particular for blue-collar workers, technical 
colleges and universities;
- innovation, understood through more active adoption of new technologies.

In terms of the above-mentioned challenges and reducing the number of accidents, it is necessary to develop 
innovative training using Augmented Reality, the purpose of which will be, among others, improving worker 
safety on construction sites and increasing the awareness of employees and enterprises operating in the 
construction industry. The article presents 3 projects that are a response to the above challenges and allow 
the increase of awareness of engineering staff (both young and experienced) and blue-collar workers.

Fig. 1. Logo and QR code of the ARSC project
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Fig. 2. Logo and QR code of the ARFAT 
project

Fig. 3 . Logo and QR code of the setAR 
project

The ARSC project - Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation with the number 
2019-1-PL01-KA202-065001 is implemented under the Erasmus Plus Program in the period from 01/11/2019 
to 31/10/2021. The main goal of this project is to improve safety on construction sites during the installation 
of stone cladding by preventing accidents at work, in particular falls from heights.

ARFAT project - Augmented Reality Formwork Assembly Training with the number 2016-1-PL01-KA202-026102 
was implemented within the framework of the Erasmus Program Plus in the period from 12/01/2016 to 
30/11/2018. The main goal of the project was to reduce the accident rate during construction works involving 
the execution of formwork and scaffolding assembly.

The project SetAR - Safe Earthworks Training with the use of Augmented Reality with the number 2020-1-PL01-
KA202-081555 is implemented within the framework of the Erasmus Program Plus in the period from 
12/01/2020 to 11/30/2022. The main goal of the project is to reduce the number of accidents occurring on 
construction sites during earthworks.
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Fig. 1. Logo and QR code of the BIMhealthy project

BIM in the training of architectural 
and engineering staff 
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Abstract

The article presents modern teaching methods related to BIM (Building Information Modeling) technology. 
Construction is an industry sector that is constantly updated due to the integration of new technologies in the 
design of projects and the consideration of environmental aspects of building materials. This constant and 
rapid modernization of the work system requires constant and continuous training of industry specialists, 
most of whom have over 20 years of professional experience. There are around 600,000 architects in Europe, 
64% of whom are over 40 years old. Similar trends can be observed among construction engineers. In recent 
years, there has been a significant decline in the number of architects and engineers working independently, 
with the benefit of increasing employment in large companies and enterprises. The percentage of specialists 
working individually has dropped by as much as 50% over the last decade. These trends suggest that 
both architects and structural engineers are returning to employment in companies rather than freelance 
jobs. They assume that they will have to adapt to the design systems established in companies, focused 
on the modernization and integration of innovative methodologies. The process is especially difficult for 
highly experienced professionals whose training does not match current design tools. The article presents 
3 projects that allow to increase the competences of architectural and engineering staff (both young and 
experienced).
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ERASMUS + BIMhealthy project - the full title of which is “La Vivienda como Estrategia para la Promoción 
de la Salud desde UN Enfoque Intersectorial y Multidisciplinario”. -  number 2019-1-ES01-KA203-065060 - is 
implemented in the period 01/12/2019 - 30/11/2021.
The project aims to develop a concept based on health determinants in terms of housing, using the flow of 
knowledge in the field of health and construction.

Fig. 2. Logo and QR code of the UrbanBIM project

Fig. 3. Logo and QR code of the ERASMUS+ website

ERASMUS + UrbanBIM project: “Innovative educational integration of urban plannings based on BIM-GIS 
technologies and focused on circular economy challenges” number: 2018-1-RO01-KA203-049458, was 
carried out in the period: 01/10/2018 - 30/09/2020.
The project aimed to raise awareness of the benefits of rational use of energy and building materials. As part 
of the UrbanBIM project, the following were developed: courses, training and teaching materials for students 
and specialists in the field of construction and architecture.

ERASMUS + project no. 2020-1-ES01-KA204-083128 - BIMEPD - “Adapted senior training program on BIM 
methodologies for the integration of EPD in sustainable construction strategies” is planned for the period 
31.12.2020 - 30.12.2022. The BIMEPD project is about developing and developing multimedia materials based 
on BIM and addressing the challenges of LCA (Environmental Life Cycle Assessment) and EPD (Environmental 
Product Declaration) of building materials. The results of the project will be used as training materials in the 
education of adults, professionals in the architectural industry.
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Abstract

The authors of the article present modern tools for recognizing qualifications in construction, including 
managerial qualifications. These tools have been developed in a series of EU co-financed projects, including: 
Erasmus+ CLOEMC V - the full title of which is „COMMON LEARNING OUTCOMES FOR EUROPEAN MANAGERS 
IN CONSTRUCTION, PART V” and Erasmus+ IPCIC - IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN 
CONSTRUCTION. The CLOEMC project developed further manuals of the Building Manager Library, covering 
learning outcomes and thus the principles of recognizing European managerial qualifications for the EURBE 
card (European Building Expert). In the IPCIC project, modern multimedia materials for a new construction 
specialization - finishing works technician and, very interesting nowadays - a film highlighting the work ethos 
of a specialist employed in the construction industry. The article presents the results of the projects and their 
practical use in modern teaching at WIL PW and vocational technical schools.

The construction sector plays an important role in the European economy. It generates almost 10% of GDP 
and provides 20 million jobs. Raising the level of education of staff in this sector is very important due to the 
efficiency and durability of the construction industry. There is a large migration of engineers, construction 
managers in the construction sector due to the different state of economic development of EU countries. 
For this reason, it is extremely important that the qualifications and skills of construction personnel and site 
managers are recognized and certified in the same way throughout the EU. The main goal of the projects is 
to expand - in transnational cooperation - the Building Manager Library (19 textbooks created in previous 
Leonardo da Vinci TOI projects and 6 in ERASMUS+ - all available free of charge at www.cloemcv.il.pw.edu.
pl, website visited by over 27,000 beneficiaries) and the preparation of training for a specialist in finishing 
works, enabling their implementation and application in various countries and in EU systems of vocational 
education and training. The CLOEMC V project - as the name suggests, is the fifth edition of the project. The 
previous phases were implemented in the years: CLOEMC IV in 2015 - 2017, CLOEMC III in 2012 - 2013, and 
CLOEMC I and II in 2008 - 2011. It is worth noting that projects with numbers II and III were associated with 
the Leonardo da Vinci program. The CLOEMC V project is related to the EU Directive 89/48 / EEC on regulated 
professions.
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Fig. 1. CLOEMC V and IPCIC projects logos and QR codes 

The main objective of the project is to improve the aforementioned directive influence so as to create a 
coherent and uniform system of certification, assessment and comparison of managerial qualifications in 
the construction industry, as education in this field varies across the European Community. The full article 
describes the manuals under development: “Mentoring and coaching in construction”; “Archaeological and 
heritage protection aspects in construction”; “Disruptive innovation in construction management”; “Modern 
circular economy in construction”, “Affordable housing” and “Sustainable social development in construction”.
The IPCIC project - the construction sector requires highly skilled workers due to the constant development 
of technology (e.g. new ecological materials and sustainable technologies). Currently, there are insufficient 
number of skilled construction workers in all EU countries. In response to this need, the goal of the IPCIC 
project is to improve not only the methods of education, but the approach to building training. To make 
it even more effective, it was decided to use the Work Based Learning model. Another innovation is the 
modernization of the current teaching methods so that they comply with new legal regulations and respond 
to modern trends in the construction industry. The partners want to achieve this by supplementing classic 
learning methods with instructional videos and modern educational resources. The project is focused on 
three specializations: plumber, drywall fitter and tiler. 

Fig. 2. Ethos of work in construction – one of the results of IPCIC, 
available here: https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/Qgonc4SxGpWsYif
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Abstract

Objects listed in the register of monuments, under the act on protection and care of monuments, are subject 
to legal protection. Their proper maintenance is in the public interest. The developed method is based on 
the PRRD (Prediction of Reliability acording to Rayleigh Distribution) model used for residential buildings. 
Modifications were introduced to adapt the PRRD Model to sacred buildings. The sacred building was divided 
into components. Based on the service life of each component, five renovation groups were developed. For 
the adopted groups, 4 types of renovation strategies were developed, in which renovations of elements 
from particular renovation groups were included in consecutive years. The overhaul periods in years, in the 
assumed cycles for each overhaul group, are presented in Table 1 below.

Table 1. Renovation dates in years in assumed cycles for each renovation group
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In the developed method, the adopted types of renovation strategies for sacred buildings were assumed and 
analyzed. Figure 1 presents a comparative analysis of all four types of renovation strategies.

Fig. 1. Renovation dates in years in assumed cycles for each renovation group

The influence of the execution of renovation works on the technical condition of sacral buildings over the 
250-year period of their use was examined.  The analysis shows that by performing renovations according 
to the schedule assumed in the first type of renovation strategy adopted, the average technical condition is 
maintained for a period of 230 years. If no renovations are carried out in an object, a bad technical condition 
is reached already in the 115th year of its use. In the last year of the analyzed period of 250 years of use, the 
technical wear and tear of the building, depending on the strategy adopted, ranges from 21% in the case of 
the type 1 renovation strategy to ca. 57% in the case of renovations assumed in the type 4 strategy, while the 
technical wear and tear of the building not renovated, in the same period, reaches the level of 97%.

The aim of this method is to indicate the proper sequence of renovation works in sacral buildings, which 
will enable facility managers to make appropriate renovation decisions. Planning renovations in advance 
would also make it possible to obtain funds for financing the renovation, as well as to conduct the necessary 
research and preparatory works. Irreversible changes and progressing degradation of the buildings result in 
loss of their historical values. In the case of historic buildings, it is extremely important to carry out regular 
renovation works, which would make it possible not only to preserve the buildings in the best possible 
technical condition, but would also make it possible to maintain the authenticity of the objects constituting 
the cultural heritage of our country.
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Abstract

The concrete rubble and energy waste (ash and slag) are two huge sources of waste generated in Poland and 
around the world. The scale of the necessity to utilize combustion by-products in the Polish power industry 
is evidenced by the following data: in 2011, more than 15.8 million tons of hard coal combustion by-products 
were produced, including approx. 11.5 million tons of fly ash and 4.3 million tons of slag. The amount of 
generated concrete rubble in the world is estimated at 900 million tons per year, and it is still growing. It 
should also be remembered about the deepening deficits of natural aggregates not only in Poland, but also 
around the world. The demand for natural aggregates is approximately 11 billion tons per year. Therefore, 
methods of concrete recycling and treatment of energy waste are sought for effective use in the construction 
production process.
The article presents the way of using energy waste in the form of an ash-slag mixture as well as aggregate and 
recycling mortar from the processing of concrete rubble in new cement composites. A research experiment 
was planned, in which the most advantageous content of the additive in the form of an ash-slag mixture 
and a recycling mortar was determined in terms of the obtained physical and mechanical properties, i.e. 
compressive strength, water absorption, density. Then a concrete mix was designed with these additives 
and with recycled aggregate, which was used as a substitute for natural aggregate. Then, concrete tests 
were carried out, including in the field of frost resistance after 28 freeze and thaw cycles, the lambda heat 
conduction coefficient and water tightness were determined. The obtained test results showed that replacing 
30% of natural (dolomite) aggregate with recycled aggregate resulted in an increase in the compressive 
strength of concrete by approx. 6%. Due to the high degree of removal of the cement mortar from the surface 
of the recycled aggregate, as a result of the applied thermo-mechanical treatment, a high-quality product with 
parameters comparable to dolomite crushed aggregate was obtained. This favorable tendency indicates that 
recycled aggregate can replace even a larger part (up to 100%) of natural aggregate, however, at the moment 
it is not allowed by the PN-EN 206: 2014 standard. The presence of a small amount of the remaining cement 
mortar improves the connection of the aggregate with the new cement matrix, which seals the aggregate-
slurry contact zone and thus increases the compressive strength of concrete. In the series 3 containing, apart 
from recycled aggregate, also the mixture of MPŻ + ZREC in the amount of 30% of the cement mass, about 
7% increase in compressive strength was noted compared to the series containing natural aggregate. On the 
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other hand, compared to series 2 (in which recycled aggregate was used), the increase in strength was small, 
about 2% (difference within the error limits), but in the future it may constitute a premise for further research 
on a higher share of MPŻ-ZREC mixture in concrete . It should be noted, however, that the replacement of 
a significant part of the natural aggregate and cement with waste materials is invaluable for the protection 
of the Earth’s environment and natural resources. The water absorption of the analyzed concrete samples 
did not exceed 4%. Based on all the tests carried out, it can be concluded that concretes made on the basis 
of technologically refined energetic waste materials (MPŻ) and post-production concrete waste (recycling 
aggregates and ZREC recycling mortar) are characterized by, compared to traditionally produced concrete:
•  The higher compressive strength (even by 10% in the case of complete replacement of natural aggregates

with recycled aggregates, and approx. 7% in the case of 30% replacement of natural aggregates with 
recycled aggregates, with the additional use of the innovative MPŻ-ZREC additive as 30% of the cement 
mass.

•  The low water absorption - the absorption of concrete with the use of recycled aggregates and the 
MPŻ-ZREC additive is very low (not exceeding 3.5%) - this value was obtained as a result of using the waste 
MPŻ-ZREC additive and recycling aggregates, produced at a low cost and effort, affecting the sealing of 
the composite structure. Usually, low water absorption of concretes is obtained as a result of the use of 
expensive plasticizers or superplasticizers.

•  The low volume density in the dry and saturated state (not exceeding 2.5 kg/dm3 - in the case of 30% of 
recycled aggregates). It should be noted here that the increase in the share of recycling aggregates and the 
addition of MPŻ-ZREC in the mass of the product will further reduce its density.

•  The good frost resistance - in the case of testing carried out on concrete containing 100% recycled 
aggregates, they can be classified as high class F200 (weight loss <5%, strength decrease <20%), while in 
the case of concretes tested with de-icing salts (containing in the composition of 30% recycled aggregates 
and 30% addition of MPŻ-ZREC) they can be classified as FT1 category (average weight of exfoliation ≤1.0, 
no result> 1.5)

•  The good watertightness (even in the case of 100% replacement of natural aggregates with recycled 
aggregates, comparable watertightness of concretes was achieved in relation to concretes with the use of 
natural aggregates).
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Abstract

The exploitation phase is the longest and, at the same time, the most complex phase of the building’s life 
cycle in the terms of determining the incurred costs. The costs incurred in this phase can be divided into two 
main groups: maintenance and use. The article analyzes only the possibilities of determining the building 
maintenance costs. Planning costs related to the maintenance of buildings is not an easy task because it 
depends on many factors.
One of the options for calculating building maintenance costs is the Regulation of the Minister of Investment 
and Development of 11th July 2018 on the method of calculating the life cycle costs of buildings and the 
method of presenting information on these costs which is applicable in Poland since 2018. This law regulation 
takes into account the recommendations of the European Union Directive 2014/24/EU. According to the 
regulation, the life cycle costs of a building are calculated as the sum of the costs of acquisition, using and 
maintaining a building, calculated according to the formula:
Cg = Cn + Cuz + Cut      (1)
where: Cg – life cycle cost during 30-year buildings’ service life, called „calculation period”, Cn – acquisition 
costs, determined on the basis of the offer price, Cuz – using costs, Cut – maintaining costs.
Maintaining costs shall be calculated according to the formula:
Cut = ∑(Ai − Bi )      (2)
where: i – every next product, Ai – maintaining cost of the ith product during the calculation period, Bi – 
warranty value of the ith product.
Maintaining cost of the ith: 
Ai= I · K · N                      (3)
where: I – number of product units, K – replacement cost of the product unit, N – number of product life 
cycles during the calculation period.
Warranty value of the ith product:
Bi = (Ai · Og / 30)      (4)
where: Og – warranty period of the ith product during the calculation expressed in years.
In accordance with the regulation, the investor is obliged to state the terms of reference including types of 
products taken into account when determining the cost of maintenance, replacement cost of a product unit 
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and the number of product life cycles during calculation period in accordance to the regulations’ Annex no. 
1. The contractor specifies the warranty period for individual products in the offer.

Thus, the basic variables influencing the final maintenance costs of the building set by the bidder include 
the adopted number of life cycles of individual components and the warranty periods. The article analyzes 
the building presented in the BCO (Building Object Price Bulletin) - Q1 2021, building 1122-407. It is a multi-
functional building combining residential and office functions as well as service and retail functions. The 
facility also has three underground levels with a garage space and technical infrastructure located there.
The analysis included 4 elements of the building, including windows and external doors, internal doors, 
terracotta floors and roofing. For these elements, specific solutions were adopted and the necessary data for 
determining the cost of living in accordance with the regulation established, assuming the variables specified 
in Table 1.

Table 1. Analysis variables range

The analyzes carried out in the article allowed to determine the impact of variables on the maintenance costs 
and to select the variants generating the highest and the lowest costs. The final results are shown in Fig. 1.

Fig. 1. The most and the least advantageous solutions

The diagram allows to conclude that, despite the higher prices of materials at the production beginning, 
the most favorable throughout the life cycle solutions turn out to be the most durable, which are the most 
expensive to purchase at the same time. Analyzing the entire life cycle costs of the building, it was found that 
when using solutions with lower durability, the share of building maintenance costs in the total costs incurred 
in 30 years of use is about 5% higher than when using solutions with higher durability.
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Abstract

Currently, with the implementation of more and more technologically complex building structures, the problem 
of planning and material and financial control of investments becomes more and more difficult. Traditional 
methods of controlling construction projects come down to two main scopes (apart from compliance with 
the quality requirements). The first is to compare the actual progress of works to the baseline plan, track any 
changes in this regard and their impact on the further course of works and meeting the assumed deadline 
for completion of works (often referred to as the analysis of delays - Impacted as Planned). The second scope 
covers the financial control of the project, i.e. the comparison of planned costs with actual costs at the time of 
the control. Performing both of these tasks usually requires the use of appropriate IT tools, especially during 
the implementation of larger and longer-lasting construction projects. Currently, one of the most frequently 
used programs in this field in Poland is Microsoft Project. The article discusses the possibility of using this 
program to control the execution of works, track changes and assess their impact on the further course of 
works. It should be remembered that a correctly performed schedule update does not consist in executing 
another static schedule, but in entering data about the actual course of works into the base plan and tracking 
the changes that it will cause in the further course of work. The obtained result will largely depend, among 
others, on from:
•  construction of a relationship network of dependencies and the types of relationships used between tasks,
•  use of manual scheduling for selected tasks (task mode),
•  application of date-constraint and their types (rigid, semi-rigid),
•  established and assigned calendars for the entire project, selected groups of tasks, resources, etc.,
•  initial settings of the program options or their changes during the update,
•  the method of introducing data updating the schedule (eg the sequence of performed operations). 
The above means first of all that if at the stage of formulating the baseline it is assumed that it is updated in 
the course of the works, it is necessary a priori to take into account the above aspects. Particular attention 
was paid in the article to the consequence of using various types of relations between tasks and their impact 
on the results of updating the schedule. It has been shown how to solve the problem of combining two tasks 
with different types of relationships. The following describes the two main ways to update schedules. The 
first one consists in allowing the entered data from the update to reschedule the tasks not started and the 
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unrealized part of the tasks in progress and to set a new date for completion of the entire project (or a new 
critical path). This method is chosen the most often and is best for performing delay analysis. The second 
way is to keep your baseline schedule from changing. In this case, in the event of delays in tasks exceeding 
their planned time reserves, their negative values may appear, indicating conflicts, the inability to perform 
some tasks within the planned deadlines and meeting the planned deadline for completion of works. 
Depending on the solution used, the delay analysis is slightly different. In both discussed cases, the program 
provides appropriate tools and data (in tabular or graphical form) on the basis of which the analysis of delays, 
evaluation of the progress of works and decisions made as to the further method of execution of works can 
be made. The effects of the implemented actions will be available for tracking after the next update, with the 
new status date. The built-in indicators of the Earned Value Management (EVM) method are an additional 
option for the control of works and delay analysis offered by MS Project and indicated in the article.

Summarizing the characteristics of MS Project, it was found that it is a universal tool adapted to planning, 
managing and controlling the execution of construction projects. The process of verifying the schedule in 
subsequent status dates is closely related to the possibility of performing a delay analysis. The analysis of 
delays with the use of MS Project can be performed in three phases of the investment process:
•   at the planning stage, prior to the commencement of works, as part of the project risk analysis performed,
•   during the works performed, as a tool for assessing changes in the base plan resulting from the actual 

progress of works and their impact on the further course of works and the planned date of completion of 
the entire project (or cost),

•   after completion of works, to analyze the causes of discrepancies between the baseline plan and the actual 
course of works.

The information obtained from the program, in turn, is the basis for taking corrective actions, the effects 
of which will be noted in subsequent updates. In this way, the entire process, from planning, through 
construction management, delay analysis, to corrective actions taken, was integrated into a series of mutually 
coordinated actions. 

244

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Influence of mechanical and mineralogical 
activation of biomass fly-ash on compressive 
strength development of cement mortars 
with its addition

Jakub POPŁAWSKI¹, Małgorzata LELUSZ²

1 Białystok University of Technology, ul. Wiejska 45e Białystok 15-351, j.poplawski@pb.edu.pl
2 Białystok University of Technology, ul. Wiejska 45e Białystok 15-351, m.lelusz@pb.edu.pl

Keywords: fly-ash, cement, activation, biomass

Abstract

Biomass combustion is a significant new source of renewable energy in the European Union. Proper 
management of the by-products generated in this process is a growing challenge for the energy industry. 
Fly-ash from biomass could be used in the production of cement composites after appropriate activation of 
this material. 

The aim of the research presented in this study was to evaluate the suitability of mechanical (grinding) and 
physical (sieving) activation methods and activation through the addition of active silica, in the form of silica-
fume, as potential activation methods for biomass fly ash. The setting time, compressive strength, mass 
absorption and density of the hardened cement mortar were tested on fresh and hardened cement mortar 
samples. 

Three types of biomass fly ash were used: mechanically activated by grinding (FA(B)G), physically activated 
by sieving (FA(B)S), and unactivated fly ash (FA(B)N). FA(B)S fly ash was sieved through a 125 µm sieve. FA(B)
G fly ash was ground for 4 hours until most of the particles passed through the 125 µm sieve. The above 
activation methods were compared with activation by enriching the ash with a reactive form of silica. 20% 
or 40% by weight of fly-ash was replaced with a more active pozzolanic material (silica-fume) and compared 
with unactivated fly-ash. 

The results of the grain size analysis of biomass fly ash indicate that this type of fly-ash may require additional 
modification before its use in cement composites. Before activation, the maximum particle size of biomass fly 
ash can be over 250 µm. Both sieved and ground biomass fly-ash have a finer grain size, allowing more voids 
to be filled in the cement matrix. This can potentially lead to improved mechanical properties.

The 40% addition of silica-fume accelerated the setting time of the cement mortar - the difference between 
the initial and final setting times was only 40 minutes. The drastic reduction in setting time of grout with the 
addition of activated ash may indicate a difference in the setting process.
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Sieving of biomass fly-ash significantly affected the 2-days compressive strength results of the mortars  
(Fig. 1.). Separation of larger particles may be a factor in increasing the early compressive strength. Biomass 
fly-ash can exhibit hydraulic properties due to the high amount of calcium oxide in its composition. These 
may have a direct effect on the early compressive strength results. Its reactivity can be affected by the particle 
size distribution of the fly-ash. The activation of fly-ash by the addition of silica-fume was the factor that 
guaranteed results higher or comparable to the control series samples.

Fig. 1. Development of compressive stength of cement mortars with addition of sieved fly-ash 
enriched with silica-fume

Activation of fly-ash had no effect on the density of the hardened cement mortar and had a negligible effect 
on the differences in the water absorption results of the cement mortar samples. 

Finding suitable utilization methods for biomass fly-ash is a growing challenge for the energy industry. The 
results of the research presented in the paper show new ways by which the use of biomass fly-ash in the 
cement industry could be increased. In addition to mechanical and physical means of activation, changing the 
mineralogical composition of fly-ash can drastically affect the characteristics of the fly-ash-modified cement 
composite, and thus better utilize the unique properties of this material in cement production. The results 
obtained indicate the need for further research on the interaction between different activation modes of 
biomass fly-ash.
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Table 1. Composition of concrete mixes (kg/m3)
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Abstract

The construction industry is one of the world’s leading consumers of natural resources and energy. An 
increasingly environmentally conscious society puts growing pressure on construction industry to reduce 
the negative impact of used building materials on the environment. Lightweight concrete technology, 
more precisely the fillers used for its production, fits in this trend. Nevertheless, lightweight concrete is still 
treated by the construction industry with limited confidence especially for structural applications. This is 
caused by lack of universal design guidelines and technological problems associated with its preparation 
and testing. A wide range of available lightweight aggregates, differentiated significantly in terms of density, 
strength and durability disable easy and efficient standardisation of such design and testing methods. During 
the research programme, an attempt was made to create structural concrete based on sintered fly ash 
aggregate (SFA). The concrete was designated as SFA.C. Concrete with the addition of exfoliated vermiculite 
(EV) was designated as SFA+EV.C. It was investigated how those types of aggregates, with extremely different 
densities, work together in one mix. The developed concrete mix support the circular economy. The main 
filler in concrete in question is aggregate made of old fly ash currently stored on heaps. Its utilization for 
concrete production could significantly contribute to the liquidation of the heaps. Exfoliated vermiculite is 
made of natural resources, but its production exceeds the current demand, therefore new possibilities of its 
use are being sought. The composition of the designed concretes is presented in Table 1.
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The research showed that the water absorption of SFA+EV.C increased slightly from 14.7% to 15.4% in 
comparison to SFA.C. The water penetration depth registered for SFA.C and SFA+EV.C was equal to 3.7 cm 
and 7.6 cm respectively. The decrease in density depended on the humidity of the samples and ranged 
from 40 to 80 kg/m3. All tested concretes can be classified as lightweight concretes, as they obtained the 
maximum density of 1703 kg/m3 and 1662 kg/m3 for SFA.C and SFA+EV.C, respectively.

Fig. 1. Compressive (a) and tensile (b) strength of tested concretes

Sintered fly ash aggregate can substitute ordinary aggregate in structural concretes. There were also no 
noted obstacles to use the combination of SFA and EV aggregates. Despite the large differences in density 
among the used aggregates, the mixture maintained the appropriate viscosity and the ingredients do not 
segregate. Both concretes showed frost resistance of F150 class [1]. The decrease in compressive strength 
after 150 freeze/thaw cycles was 12.2% and 14.9% for SFA.C and SFA+EV.C, respectively. The mechanical 
properties of the concrete were tested after 2, 7, 28, 56, and 91 days of hardening. The results of these tests 
are shown in Fig. 1. Concrete of LC40/44 strength class was obtained from SFA aggregates [2]. The addition 
of vermiculite caused a decrease by two strength classes to LC30/33 [2]. Vermiculite, on the other hand, 
may contribute to an increase in tensile strength in the later hardening periods (> 28 days), as its structure 
contributes to the partial plastic behaviour of concrete under load. The tests revealed a very large material 
and technological influence on the properties of lightweight concretes, which resulted in significant variability 
of the results, even in specimens made from one batch of concrete mix. The use of crushed aggregate in 
the tests contributes to the fluctuating results. This occurrence was limited by the use of vermiculite. The 
kinetics of strength development over time was constant. There was no decrease in average strength in the 
longer hardening period (> 28 days). Despite the significant reduction in compressive strength, vermiculite 
had a positive effect on the homogeneity of the concrete. Therefore, the next stage of the research should 
include larger and smaller contents of this aggregate and cover tests of the acoustic, thermal and fireproof 
properties. One should also focus on the influence of technological conditions of execution, preparation for 
research and research methods on the obtained results.

Literature:
[1]  PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie

PN-EN 206+A1:2016-12.
[2]  BS EN 206:2013+A1:2016 Concrete. Specification, performance, production and conformity.
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Abstract

The article attempts to carry out a detailed economic analysis resulting from the interruption of works 
executed on the basis of the agreed work schedule. 
The event of the contract breach by the contractor may result from the identified underestimation of the 
works at the stage of their valuation, or from diagnosed delays in implementation, not allowing for their timely 
completion. 
The decision to discontinue the works is usually preceded by an analysis of the costs necessary to incur, 
generated by contractual penalties for failure to perform the contract. The comparison of the costs of 
contractual penalties with the actual expenses for the implementation of the project should also include the 
actual delay of works, as it generates additional financial losses. 
The economic analysis of the contractor’s leaving the construction site was carried out using the tools of the 
Earned Value Method (EVM), using its simple and complex indexes. 
The case study concerns the assessment of costs and the actual pace of works implementation on the 
construction site - at various stages of their implementation according to the agreed schedule. 
The aim of the analysis is an attempt to identify the level of production executed on the construction site, at 
which its non-profitability takes precedence over the non-profitability of the contract, from the contractor’s 
point of view. The economic analysis uses an example of a completed construction project involving the 
construction of a three-segment multi-family residential development in Opole.
After the first month of the project, the report prepared with the EVM analysis presented both the delay in 
the implementation of the works, as well as their underestimation - resulting from the failure to overestimate 
the contractor’s tender quotation.
The analysis of the remaining works to be executed also diagnosed the underestimation 
of their value at the stage of preparing the tender quotation, and the lump-sum remuneration made it 
impossible for the contractor to claim additional payments for unforeseen works. 
The growing underestimation of the cost estimate of works, along with their delay, prompts an economic and 
financial analysis of the profitability of the entire project, compared with the pool of contractual penalties 
provided for in the construction contract. 
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Figure No. 1 shows the course of the schedule performance index (SPI) and the cost performance index (CPI) 
for seven monthly contractor exit scenarios determined by increasing production losses.
The decrease in SPI value in individual scenarios illustrates the actual pace of works implementation, 
decreasing over time in relation to the overall planned pace.

Fig. 1. Scenarios of monotonicity of the SPI for seven dates of the contractor leaving the site 
(interruption of construction works). Source: Own research 

The specified schedule performance index (SPI) in the EVM shows the scenarios of stopping the works, 
depending on the moment of the decision to resign from their further performance. This index, presenting 
the actual pace of works implementation, also provides a forecast for future periods - with the final value of 
the project, describing the percentage of the project’s budget implemented on time.

It is worth noting that a similar economic analysis of the works carried out could concern their profitability in 
the context of the processes to be performed, instead of monthly accounting periods. Then, the contractor’s 
decision-making would describe the times of completion of individual activities in the schedule. 

The presented earned value method (EVM), despite many disadvantages described in the literature, can be 
an effective tool for cost control and the actual efficiency of works. The presented approach may also be a 
solid contribution to increasing the decision-making efficiency of the contractor on the construction site.

250

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Selection of “white tub” technology 
using multi-criteria analysis - a case study

Aleksandra RADZIEJOWSKA¹, Kazimierz LINCZOWSKI¹

1, 2 AGH University of Science and Technology in Cracow; Faculty of Civil Engineering and Resource Management; Department  

    of Geomechanics, Civil Engineering and Geotechnics

Keywords: buildings, white tub, multi-criteria analysis,  underground part of object, watertight 
concrete system

Abstract

Nowadays practically all buildings have their foundations or the entire underground part designed in monolithic 
technology. In addition, each building, regardless of the technology of its execution and the structure itself, 
now requires the use of waterproofing or moisture insulation. This is due both to the need to prevent water 
from entering the building and to protect it from the damaging effects of an often aggressive environment, 
which can weaken the construction material leading to corrosion of concrete and reinforcement [1], [2]. 

The authors propose to analyse the available solutions for watertight concrete technology, called „white tub” 
in construction jargon, by using multi-criteria analysis methods. The set of criteria was established by a group 
of experts, civil engineers involved in, among other things, the implementation of white tub technology. The 
variants to be assessed, on the other hand, were selected by analyzing the sets of solutions available on the 
market, excluding specific manufacturers.

The problem undertaken for research results from the needs of construction practice. Decisions regarding 
the selection of the most advantageous WCS solution require the consideration of many criteria.

In order to solve the problem of optimal selection of the WCS technology system, a multi-criteria comparative 
analysis was carried out using three different calculation methods: the synthetic index method, the AHP 
method and the PROMETHEE II method. The selected methods belong to different schools of multi-
criteria decision-making. Furthermore, the analysis carried out was enriched by expert research including 
consultations and interviews with experts. The variants considered in the analysis were sealing systems in 
„white tub” technology used in the construction of monolithic parts of structures exposed to the destructive 
effects of water. On the basis of market research sets were established to formulate variants subject to 
analysis. However, the selection of criteria was established on the basis of conducted expert interviews.

In particular, the WCS emphasizes the need to maintain the integrity of the envelope, so a variety of additional 
elements are used, both in the process breaks and expansion joints, among which we can distinguish three 
systems that differ primarily in the way in which the vertical and horizontal elements are connected (slab to 

251

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



wall), these are:
4. system based on „rubber” joints,
5. system based on „metal sheets”,
6. system based on injection hose
The evaluation included 12 criteria:

Table 1. Set of evaluation criteria and their weightings

The analysis carried out has shown that it is worth conducting a comparative analysis of systems for the 
implementation of WCS technology at the design stage. The contractor executing the selected construction 
project could, thanks to a small outlay at the planning stage, schedule the WCS implementation with higher 
security of its appropriate execution, and thus in the long-term  achieve savings. In the object presented in 
the article, the proposed methodology was used and finally a “white tub” was decided and executed using the 
products presented in the system based on “metal sheets”. 
The criteria considered in the assessment and analysed variants provide a universal set that can be 
successfully applied to most buildings during the decision-making process for the selection of appropriate 
solutions to ensure the watertightness in difficult ground conditions.

Literature:
[1]  J. Bilcik, R. Sonnenschein, and K. Gajdosova, “Design and execution of watertight concrete constructions,” 

Key Eng. Mater., vol. 691, no. May, pp. 209–219, 2016.
[2] R. Al-Rashed and M. Jabari, “Dual-crystallization waterproofing technology for topical treatment of

concrete,” Case Stud. Constr. Mater., vol. 13, p. e00408, 2020.
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Abstract

Smart city’s concept assumes of using its resources more efficiently, i.e. in an innovative, creative and 
intelligent way. Initial experience with the implementation of this concept relates primarily to investments 
in technology and infrastructure to use smart solutions in particular in technical urban infrastructure. An 
important social aspect of smart city - people - was not noticed. The inhabitants of a smart city are not only to 
be beneficiaries but are to participate in its co-creation, initiate activities and be creative

This paper focuses on one of the components of the technical infrastructure of the smart city - smart 
sustainable buildings. The aim of the paper is to analyze the factors that characterize smart sustainable 
buildings and the possibilities of their development.  The research was based on the analysis of literature on 
the topic of smart cities and smart, passive, green building and survey research. The SWOT analysis method 
(Table 1), which is widely known and often used also in the construction industry, was applied to assess the 
development of smart sustainable construction and its social context. It was supplemented with existing 
knowledge and previous experience of smart and sustainable construction from practice. The factors of the 
matrix were subjected to causal analysis using the DEMATEL method to determine the relationships between 
them. The results of the analysis allowed to investigate the social aspect, i.e. the influence of developers and 
users of smart sustainable buildings on their development and possibilities of creative and innovative use of 
them in urban space. A big role in their sustainable development is the support from public organizations 
and financial and non-financial incentives.

The paper includes: description of the research method (section 2), concise characteristics of the smart 
city and its social dimension (section 3) and smart building as an element of infrastructure of the smart 
city (section 4), the results of survey research , organized into SWOT and the results of research (using the 
DEMATEL method) of causal relationships between factors (section 5), discussion of the results and summary 
of the research.

253

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Table 1. SWOT matrix of smart sustainable buildings

* Designation - factors directly related to society
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Abstract

In this paper, calculations of the sensitivity of probabilistic time and cost of a construction project to the 
values of assigned risks to construction processes were performed. The times were assigned 6 different 
probability density distribution functions. Calculations were performed in the Risky Project Professional 
program determining probabilities of events for the values of 10, 60 and 90% (probability of the process 
completion within the assumed time and cost). GAM regression analysis of the obtained calculation results 
was performed to obtain the regression formula. Using the regression formula, graphs were made, and it 
was found that for all probability density functions risk has the greatest influence on the maximum time for 
completing the task. Further calculations were conducted for the maximum times. Two methods, CART and 
NN, were used for sensitivity analysis. It was found that the sensitivity quantification conducted by the two 
CART (Fig. 1) and NN methods (Tab. 1) differed. In the risk range from 0 to 10%, the differences are maximum 
1.5%, then they increase drastically and reach a maximum value of 55% for the assigned risk of 0-20%. For 
risk values of 0-30%, the difference between the methods decreases and is 12.66%. The common feature of 
both computational methods is the demonstration of very low sensitivity to risk in the range from 0-10% in 
the presence of the factor probability function density distribution. The analysis shows that risks with a value 
of less than 10% should not be introduced into probabilistic calculations in Risky Project Professional and 
analogous programs. The values of these risks are compensated by probability density distributions. Risks 
above 10% must be entered in the calculations. The common feature of both calculation methods is the 
demonstration of a very low sensitivity to risk in the range from 0-10% in the presence of the factor density 
distribution of the probability function.
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Table 1. Analysis of the neural network sensitivity

Fig. 1. Structure of the tree of searching for the significance of the influence of variables: probability density function and 
risk 0-30%, for the duration of the task - timefor the duration of the task - time

Table 2. Summary of the results of the sensitivity analysis of the duration of construction processes obtained from the 
CART and NN analysis

The obtained results of the sensitivity calculations were summarized in Table 2.
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Abstract

The article quantifies the risk of absenteeism of construction workers in order not only to introduce this value 
to the schedules in a probabilistic approach but also to determine the impact on the duration of construction 
processes under the assumptions of various distributions of the probability density function.

Fig. 1. 3D graph of the completion times of a construction project in terms of the probability density distribution 
and the risk of absenteeism
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Adopted assessment that neglecting the impact of employee absenteeism as the risk of the construction 
project implementation time generates a MAPE error of 32.82% to 69.23% depending on the preset 
probability density function in relation to the probability range of the task completion from 75 to 95%. This 
is a very big error– thus - unacceptable. Very high MAPE errors were recorded in relation to the Gamma 
and Cauchy functions in each probability range for completing the task. Failure to take into account the risk 
of absenteeism in the calculations used to prepare the schedule generate in these cases an unacceptable 
error. With regard to the probability of completing the task in the range from 5 to 70% for the Normal, 
Exponential, Reyleigh, Triangle functions, the MAPE error is small and amounts to about 3%, but for values 
from 75-95% it is already unacceptable (32.8 by 34% ). The mean value for the 5% to 95% probability of the 
MAPE error is 11% - therefore it is an acceptable error. Due to the standard requirements of ISO 15686-5 
Buildings and constructed assets - Service life planning, there is a recommendation to quantify the time with 
the probabilities of an event consisting in exceeding the time of a construction project with a value of at least 
10, 50 and 90%.

Therefore, the authors postulate that the risk of absenteeism should be taken into account in each 
construction process when performing probabilistic schedules, i.e. in the Building Information Modeling BIM 
methodology.

Fig. 2. Bar graphs of the MAPE error values for the probabilities of completing the task in time from 5 to 70%,  
75 to 95% and in total from 5 to 95% between the values with no risk of absenteeism and with this risk

258

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Analysis of circular economy in building 
industry for construction waste minimization

Joanna SAGAN1, Anna SOBOTKA2

¹AGH University of Science and Technologii, 30-059 Krakow Al. Mickiewicza 30, joanna.sagan@agh.edu.pl
² AGH University of Science and Technologii, 30-059 Krakow Al. Mickiewicza 30, sobotka@agh.edu.pl

Keywords: sustainable construction, circular economy, waste minimization

Abstract

The circular economy requires closed circuits of consumed resources. The construction industry generates 
about 50% of the solid waste globally, which is difficult to manage. These difficulties are due to many reasons 
both technological, social, legal and organizational. Legal problems entail others. It seems that one of the 
factors assisting the problem of waste disposal is the design and construction of buildings taking into account 
waste minimization. This is obviously the future. On the other hand, it is undoubtedly important to know 
the various conditions and relationships between the factors affecting the development of sustainable 
construction and the total disposal of construction waste .
The purpose of this paper was to identify the determinants of the development of sustainable construction 
in the context of waste minimization in the life cycle of building structures. The study/identification of cause-
effect relationships using the DEMATEL method allows to consider the problems of construction waste 
management in the context of the development of sustainable construction and meeting the principles 
of circular economy. Particular attention has been paid to the use of materials and products in building 
constructions that allow for the possibility of extending their durability, possibility of reuse or recycling. 
To achieve the aim of the work, the research was carried out according to the following order:
    • analysis of the determinants of the development of closed-loop construction based on the literature;
    • development of a SWOT matrix containing the identified and ordered factors. They characterize the 
strengths and weaknesses of construction, meeting the principles of circular economy and sustainable 
development, as well as threats and opportunities - the influence of the environment;  
    • examination of cause-and-effect relationships, between factors included in the matrix, using the DEMATEL 
method. 
    • analysis of factors influencing minimization of construction waste in the whole life cycle of building objects;
    • definition of a strategy for the development of closed-cycle construction with the aim of minimizing waste 
with the possibility of its complete disposal.
The starting point of the research using the DEMATEL method is to draw up a graph of relationships between 
the factors of the developed SWOT matrix (Fig. 1).
Other results can be found in the extended version of the paper, including the identification (and strength) 
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of causal relationships between the determinants of closed-loop construction including the waste problem

Fig. 1. The network of relationships between factors

It can be concluded that the results obtained point in the direction of waste minimization as a panacea for 
meeting the principles of circular economy and sustainable development. This may mean seeking to extend 
the life cycle, or durability of building structures, through appropriate materials, technologies, repairs, etc. 
The use of such building technologies that allow easy renovation and repair, change of functions, and finally 
demolition and full utilization according to the 4r principle: reduce, renewable, reuse, recycle, aims at the 
development of closed-loop construction (and may also result, for example, in the reduction of the carbon 
footprint and other unwanted emissions). The implementation of these principles requires, in the initial 
phase, interference through incentives of all kinds: legal, financial, psychological.
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Abstract

Additive manufacturing has been of interest to the construction industry for about ten years. The subject of 
the research is the printing of concrete, metals and plastics. Over the past decades, 3D printing has become 
one of the most promising technological branches. Climate change, striving to reduce CO2 emissions puts 
pressure on searching for new technologies and applying the principles of sustainable development. 3D 
printing has the potential to become a highly sustainable technology. Concrete mixes made of aggregates 
from construction waste are used for printing concrete, while filaments of natural origin can be used for 
printing plastics. Recent achievements of 3D printing related to the printing of concrete, metals and especially 
plastics have been reviewed. 

3D printing technology is already used at the design stage of given objects. Models illustrating a specific 
project are created, thanks to which there is a chance to verify the correctness or change the concept. The 
technology of printing residential objects is improving at an amazing pace. Realization of the building in this 
technology shortens the construction time by 50-70% compared to the traditional methodology. 3D printing 
was also used to produce artificial reefs as well as ceramic blocks printed from powdered clay. Apart from 3D 
printing buildings, it is possible to create bridges, shelters and bunkers. The first printed bridge was built in 
Madrid using melted concrete powder and polypropylene reinforcement. 3D printing of metals is also used in 
construction. Thanks to it, connection nodes, internal stiffeners, openings, metal structural sections or lattice 
structures are created. A full-size pedestrian bridge is currently under construction (in process of 3D printing) 
in the Netherlands. Examples of 3D printed buildings and structures are shown in Figure 1.

In authors opinion construction industry should also focus on harnessing huge amounts of plastic, recycled 
into new filaments for 3D printing. Plastic spatial reinforcement elements for concrete structures could be 
printed using this filament. The initial achievements in the field have been described in detail in the paper. 3D 
printing of plastics was used to make the column formwork of non-standard shapes and the ribbed formwork 
to create beams. Internal mesh forms, spatial elements and formworks, acting as reinforcement of concrete 
elements, were also developed.
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Fig. 1. Examples of 3D printed concrete and metal structures

In some cases bars were printed (using polymers and resins) to strengthen the beams. Research was 
conducted to create an appropriate geometry for 3D-printed polymer sandwich panels in order to achieve 
the appropriate ability to absorb energy. Examples of printed plastic elements are shown in Figure 2.

Fig. 2. 3D printing of plastics – examples

The possibilities and limitations related to 3D printing were presented. 3D printing technology offers great 
opportunities associated with simplification of the technological process and shorten the project schedule, as 
well as greater design flexibility for architects. Thanks to the use of innovative technologies, there is a chance 
to increase productivity and work safety. 3D printing of plastics can be used as a partial replacement of 
traditional steel reinforcement. The dimensions of the tested elements are certainly a limitation. Laboratory 
printers designed for printing plastics have the ability to produce small elements, real objects are currently 
impossible to realize.

3D printing of plastics offers an opportunity for our natural environment. The combination of two different 
concrete and reinforcement requirements into one automated production process can offer hope for a 
waste-free, effective and geometrically unlimited method of producing custom and stress-adapted concrete 
structures.
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Abstract

The paper presents the use of network thinking methodology to characterize factors in road construction 
projects based on surveying works. The applied methodology makes it possible to identify links between 
factors, prioritize factors by indicating which ones require attention and care first, and determine which can 
be classified as lazy, passive, critical, and active.

The main objective of the presented work is to identify factors affecting the implementation of road 
construction projects in geodesy. The author’s team formulated the following questions: Are there any 
relationships between the studied factors? What is their strength of influence? How to identify factors with 
the most significant influence on the correct implementation of construction works? 

At the outset, the identification of critical factors affecting the correct performance of surveying tasks during 
road construction projects was undertaken. The factors were identified based on knowledge gained from 
experts and on the subject literature analysis. The following factors were identified based on the previously 
identified risk factors:
1. Surveyor experience required
2. Suitable weather
3. Adequate planning time for implementation
4. Master plan preparation
5. Ongoing inspection of equipment
6. Proper selection of equipment 
7. Proper transportation of equipment 
8. Timely execution of works 
9. Correct numerical terrain model development 
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10. Correct height/situational reference
11. Perform check staking
12. Proper selection of markings

The necessary calculations were made and the following results were obtained on the intensity map.

Fig. 1. Intensity map

As the quality map shows, the analyzed factors qualify as lazy, active and passive factors. None of the factors 
was identified as critical.

Active factors include 1, 6 and 7. These factors considerably influence other factors, and appropriate taking 
care of them can significantly impact the correct execution of surveying work on construction projects. The 
rest of the factors fall into the group of passive or lazy factors, which makes the possibility of interfering with 
them much smaller.
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Abstract

Composites based on alkali-activated binders (AAB) are currently the subject of extensive research worldwide. 
The popularity of this material is due to its lower carbon footprint compared to traditional binders. The use 
of composites such as those based on alkali-activated fly ash reduces carbon dioxide emissions into the 
atmosphere. By using different types of by-products, the production of portland cement, which is one of the 
main sources of these emissions in the construction industry, can be reduced.

The base materials in the discussed composites are mainly aluminosilicate binders, which can include fly ash 
(also from biomass), ground granulated blast furnace slag, microsilica, or metakaolin. These materials are 
then activated with various alkaline solutions, called activators for simplicity. These mainly include sodium 
hydroxide (NaOH) or potassium hydroxide (KOH) and sodium silicate (Na2SiO3) or potassium silicate (K2SiO3). 
These substances can be used individually or in the form of their mixtures, e.g. an activator consisting of a 
sodium hydroxide solution of a certain concentration combined with sodium silicate. However, depending 
on the aluminosilicate material used accelerated curing at higher temperatures is an essential step in the 
production of composites based on alkali-activated binders. The proportions of the individual components 
of the composite, the ratio of binder to aggregate, activator to the binder, the amount and type of aggregate 
or the oxide composition of the aluminosilicate binder used are also very important.

Therefore, the main objective of the research presented in this paper is to determine the composition 
influence of composite based on local fly ash on its properties. Different ratios of aggregate (Ag/B: 4.0; 4.5; 
5.0) or activator (Ac/B: 0.5; 0.6; 0.7) content to binder amount were used. The effect of sodium hydroxide 
concentration (10 or 12 mol/dm3) used to prepare the activator was evaluated. The effect of adding ground 
granulated blast furnace slag, which was used to replace part of the binder (up to 10%) to eliminate 
accelerated curing, was also tested. Preliminary studies have also been carried out using various chemical 
admixtures, mainly based on polycarboxylates or modified polynaphthalenes.
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Compressive and flexural strength and water absorption tests were carried out on mortar samples with 
compositions depending on the experimental plan. Each test plan also included accelerated curing of the 
composites at 65°C for 24h.

After analyzing the test results, it was found that the most favourable properties were obtained at an activator 
content (a mixture of sodium hydroxide and sodium silicate solution) of 0.6 relative to the binder weight, 
regardless of NaOH concentration. The best results were obtained at aggregate/binder ratios of 4.0 and 4.5, 
for concentrations of 12 mol/dm3 and 10 mol/dm3, respectively. The use of ground granulated blast furnace 
slag, which was intended to reduce additional heat treatment, unfortunately, did not give satisfactory results. 
However, this addition of 10% by weight of the binder improved the compressive strength of the composite 
by up to 76%, in samples that were subjected to accelerated curing. The use of various types of admixtures 
made it possible to select a polycarboxylate-based superplasticizer as the one with the most favourable 
effect on the parameters studied.

The main objective of further research is to determine the composition of a composite based on local 
alkali-activated binders, which would allow obtaining material of comparable or even better durability to 
those based on portland cement. Such analysis is essential for the next stage of the research, which is the 
application of AAB-based composite as thin protective layers in concrete elements. For instance, two-layer 
paving blocks with a top layer made of mortar based on alkali-activated binders are the subject of research in 
the Department of Construction and Road Engineering at the Faculty of Civil Engineering and Environmental 
Sciences of the Bialystok University of Technology.  

The research was carried out within the framework of team work No. WZ/WB-IIL/3/2020.
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Abstract

Lighting in the workplaces has a large impact on safe execution of tasks entrusted to employees. The aim of 
the article is to present an analysis of lighting in the workplaces of people working on scaffoldings.

The researches were carried on 23 frame-type facade scaffoldings. The scaffoldings were examined from 
March to October 2017. Due to the specificity of works performed on scaffoldings, the researches were 
carried out in accordance with an individually adapted research program. Measurements on each scaffolding 
were adapted to the work of the majority of the workers on construction sites and taken for five days of 
the week at three times of day, the first from 8 a.m., the second from 11 a.m. and the third from 2 p.m. 
The researches were carried out at each time of day in a minimum of three and a maximum of twelve 
scaffolding spaces (the number of spaces depended on the size of the scaffolding). In each examined space, 
the illuminance was determined at four points located on the inner posts of the scaffolding. Measurements 
were taken with the use of AMI 310 multifunction instrument with connected photometric probes. The study 
analyzed the illuminance at particular points and the lighting uniformity. The lowest value of 100 lx was 
registered on the scaffolding in October 2017 at 11 a.m. The scaffolding was located on the southeast side 
of the building in Ostrzeszów. The highest value of 99,980 lx was registered on the scaffolding in July 2017 at 
2 p.m. The scaffolding was located on the southwest side of the building in Ostrzeszów. The scaffoldings did 
not have a protective mesh installed. 

Figure 1 shows a histogram of the levels of average illuminance of particular points on all of 23 scaffoldings. 
Based on the average value of illuminance at particular points in the scaffolding space, the variability in 
ambient lighting was also calculated. Figure 2 presents a histogram of the variability in ambient lighting levels 
in the designated spaces on all 23 scaffoldings.
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When analyzing the obtained results, we can notice a large variability in illuminance of workplaces of people 
working on scaffoldings. The measured illuminance levels in the spaces surrounding the designated spaces 
are higher than the minimum illuminance levels defined by the construction site standards. On the one 
hand, daylight is the best type of light, but it must be remembered that, on the other hand, the sun is also 
the most powerful source of light that can dazzle. The standards do not define the upper limit, however, the 
illuminance at the level of several tens of thousands of lux may dazzle the employees. The luminous intensity 
depended on the weather conditions, season, time of day, location of the scaffolding, as well as the presence 
of a protective mesh installed on the scaffolding. Changing lighting conditions put an additional burden on 
the people working on scaffoldings, and as a consequence lead to situations that could cause an accident.

The paper has been prepared as a part of the project supported by the National Centre for Research and 
Development within Applied Research Programme (agreement No. PBS3/A2/19/2015 “Modelling of Risk 
Assessment of Construction Disasters. Accidents and Dangerous Incidents at Workplaces Using Scaffoldings”).

Fig. 1. Histogram of the level of the average illuminance on all scaffoldings

Fig. 2. Histogram of the variability in lighting level on all scaffoldings
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Fig. 1. Hb1 (Hb=d) model and Hb2 (Hb=2d) model

Numerical determination of load of a model 
tunnel lining, taking into account different 
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Abstract

The paper presents an analysis of determining the load of a model tunnel lining in a non-cohesive soil medium 
at two different heights of soil backfill above the structure (Fig. 1.). Due to the limitations of the calculation 
capabilities of the computer and the laboratory stand, the scaled model was used. Backfill height Hb was 
equal to one and two diameters of the lining (d=9cm). The soil was modeled with cylindrical elements as a 
system in a plane stress state. The lining was a structure with a varied stiffness – specific to HDPE (a variant 
of the flexible structure) or infinitely high stiffness (a rigid structure). It was loaded with the weight of the soil 
and additional technological load Q transmitted from the surface. Simulation parameters were calibrated on 
the basis of laboratory tests. Then a series of simulations were performed using an author’s program based 
on the discrete element method (DEM). The loads acting on the tunnel structure and also the stresses and 
displacements of the soil in the lining surroundings were determined. 
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The tunnel’s load values obtained in the numerical simulations were compared with corresponding loads 
calculated according to the classic Hewett’s method – example for flexible structure is shown in Fig. 2. The 
values obtained here by the DEM indicate a reduction of vertical interactions in the crown area of the lining 
and increased horizontal pressure in its side areas. These differences were clearly visible for lower and higher 
backfill.

Fig. 2. Actions according to Hewett’s method (left) and DEM (right) [N/m] – flexible tunnel lining, Hb2 model

It has been proven that in both cases of backfill height the interaction between the structure and soil is 
significantly related to the rigidity of the structure, hence the determined loads differ significantly from the 
results obtained according to classical methods – particularly in the case of the flexible lining. In this variant a 
strong soil displacement concentration caused by deformations of the structure’s crown part was observed, 
while the area of   subsidence over the rigid lining was characterized by considerable extension and lower 
intensity. Moreover, Hewett’s approach does not take into account the so–called “arching effect” in the 
excavation vicinity. This effect influences stress trajectory, which in result affects the distribution of actions 
on the lining. 

It was also shown that DEM modelling allows to reflect differences in the behaviour of the soil medium 
resulting from different heights of backfill. The value of Hb affected the way of transferring of the load to the 
excavation area. The vertical displacements of the soil over flexible structure was significantly greater at a 
lower backfill height (Hb1). Qualitatively different forms of the subsidence basin in the ground surface level 
was also observed in the case of the rigid structure. It was more extensive in the Hb2 model than in the Hb1 
model, where its area was concentrated in the strip above the excavation. 
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Abstract

Contemporary trends in planning construction projects indicate an intense development of methods 
of planning in conditions of risk and uncertainty. This is an effect of a growing awareness of the inability 
to effectively obtain complete and unambiguous information about planned project parameters and the 
conditions of future project realisation among planners. A proactive stance to planning construction projects 
turns out to be a better alternative than the classical and still-often used reactive approach. Most concepts 
of planning approaches to construction projects focus on creating so-called predictive schedules. In these 
schedules, risk-factor resilience is achieved mainly by changing the sequence of planned tasks while using 
various sequencing methods, time allocation buffers within the schedule or by modifying random variable 
parameter distributions for the duration of each task. The latest studies on construction project resilience 
to risk factors make use of so-called systems thinking. In systems theory, construction projects can be 
interpreted as open, complex systems comprising various elements like people, resources, knowledge and 
tasks between which there are specific relationships. The interdependent and dynamic character of these 
relationships generates various emergent system properties, including susceptibility, adaptability and, as a 
consequence, resilience against risk factors. Contrary to predictive scheduling methods, increasing a system’s 
resilience can be performed not only at task level, but also at the level of the structure of relationships 
between other elements of a system. The objective of this paper is to develop the proactive approach to 
increasing systemic resilience of construction projects to risk factors [1, 2] (Fig. 1). To model and analyse 
the problem, we used meta-network theory [3]. We developed an optimisation model of increasing the 
systemic resilience of construction projects [2] and proposed its solution using a metaheuristic of our choice. 
The presented calculation experiment, performed on a specific case of a construction project, validated 
the application potential of the approach proposed. The model’s operation has been presented as based 
on a case of the restoration of a historical retaining wall, shared space surface course and accompanying 
underground infrastructure. The proposed strategies of increasing the resilience of complex systems such as 
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process decentralisation, system redundancy and replacement solutions in terms of tasks and resources, as 
well as participant cooperation, were found to have significant potential via the project analysed.

Fig. 1. Diagram of the construction project systemic risk factor resilience test, original work based on [1, 2]
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Abstract

For decades, studies have widely emphasised waste generation, environmental degradation, economic 
development, and global warming as major issues confronting mankind. The construction industry has a 
significant impact on long-term progress and the aforementioned issues. The construction business in Europe 
is a prominent industry, accounting for around 10% of European GDP, and has important environmental 
and social consequences. Furthermore, the construction sector is saddled with excessive maintenance and 
repair costs for damaged and defective structures, as well as the cost of rebuilding them when they collapse 
due to an earthquake. In Europe, for example, maintenance expenses have hit an all-time high and are 
soaring, with monitoring and maintenance activities accounting for the vast bulk of these costs.

The relative risk of lethal earthquakes during the previous 113 years as a percentage by normalising 
inhabitants against the number of deaths in each earthquake. When a country’s GDP during the time of a 
single earthquake is compared to the losses, an accumulated GDP perspective of 113 years of occurrences is 
obtained. Because these losses include the cost of maintenance and repair, a comparison to GDP is possible.
The fundamental structural performances are those that any structure must have in order to safeguard 
human safety, building functions, and comfort from various forces operating on the building and to keep 
the building performing for the protection of property. As the basic structural performances, this guideline 
specifies safety, reparability, and serviceability, which relate to the protection of human life, property, and 
functions and comfort, respectively, as follows:
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    • Safety: avoiding direct threats to people’s safety both within and outside the structure; 
    • Reparability: ensuring the ease of fixing structural damages caused by external sources; 
    • Serviceability: ensuring the building’s functioning and comfort.

Many measures in a structure’s LC are required for an efficient matching to these aspects, including materials 
with exceptional physical and mechanical qualities, continuous inspections and maintenance, and many 
more procedures.

It is expected that by adopting such a framework in conjunction with the use of smart materials, the outputs 
will satisfy the criteria for sustainability. For a successful sustainable application of smart materials to 
buildings, the benefits of employing smart materials are unique for each of these sub-stages. As a result, 
adopting these classes of materials may be viewed as effectively addressing the challenges associated with 
traditional materials, design methods, and other previously mentioned issues.

A generic algorithm, is presented to optimise structural sustainability through the use of smart materials. 
Because smart materials may be used in the execution and retrofitting of structures, the kind of structure 
must first be defined: existing or planned. Retrofitting structures has a significant impact on sustainability 
since older or post-earthquake structures frequently require further repairs. These impacts are defined by 
historical significance or critical infrastructure, such as buildings or power plants. Nonetheless, integrating 
smart materials into the design of new buildings may considerably cut future maintenance and repair costs 
as well as energy use.

It is worthwhile to explore using low-cost SMAs (Fe- and Cu-based) and SMPs in the structural design of the 
building for an economical application of smart materials. The environmental repercussions of utilising smart 
materials should be carefully considered, because exposing Ni-Ti SMAs to a harsh corrosion environment, 
for example, may result in the release of Nickel, a very toxic toxin. Finally, while considering the repair 
of a faulty building, it is essential to examine the social consequences; for example, if a bridge requires 
additional retrofitting with smart materials, other forms of transportation must be provided to minimise 
traffic interruptions and disruptions in people’s lives.
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Abstract

The energy crisis and climate change have emerged as two of mankind’s most pressing issues, with carbon 
emissions being one of the primary drivers of global warming. With the fast increase of the global GDP and 
population, energy consumption has become a major problem for a variety of sectors. Furthermore, the 
repercussions of global warming have gravely jeopardised life on Earth; consequently, international emphasis 
has been focused on reducing energy use and carbon emissions. While construction is seen as a cornerstone 
industry for the global economy, it uses around 40% of the world’s energy, emits approximately one-third of 
total carbon globally, and generates up to 25% of solid waste each year. 

Fig. 1. Global share of buildings and construction final energy and emissions, 2018 (a) energy consumption; (b) emissions

Lean construction enhances construction efficiency by boosting resource utilisation and decreasing wasted 
process time by introducing procedures at the appropriate time and in the right quantity. The Life Cycle 
Assessment (LCA) technique evaluates the environmental effect of a structure, encompassing raw material 
extraction and processing, manufacture, transportation, construction, maintenance, and disposal or recycling. 
Four lean approaches are discussed in order to reduce energy consumption by improving construction-
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related operations.
Value Stream Mapping (VSM) is a lean manufacturing approach that was initially used to generate a map 
of production systems. It is used to assess the existing state and create a future state of the sequence of 
processes that take a product or service from conception through delivery to the consumer. Just In Time (JIT) 
is an approach that seeks to decrease the time spent in the manufacturing process as well as the time it takes 
suppliers to respond to consumers.

Total Productive Maintenance (TPM) is another lean method that focuses on increasing the total effectiveness 
of plant equipment. TPM identifies the reasons for rapid deterioration and production losses while creating 
an appropriate environment between workers and equipment to foster ownership. The effort of non-stop 
movement of a product through the manufacturing process from start to end is referred to as continuous 
flow. The cycle time matches the lead time in faultless continuous flow since the product is never held up 
while being processed.

The study’s authors presented an algorithm that aids in achieving the lowest possible environmental effect 
during the construction process. The method is based on an extensive literature study and will be further 
improved and examined by the authors in various case studies, specifically for optimization of design 
parameters, which increases project cost. 

The intended outcomes, objectives, and scope are developed in the first stage, with an emphasis on reducing 
energy usage in various operations. The objectives are suggested to incorporate lean techniques and 
structural optimizations with the goal of assessing the improvement of the project’s energy consumption 
by using the techniques and methodologies allocated in the project scope. The second stage comprises 
three structural optimization methods aimed at reducing the environmental consequences of structural 
design. These optimizations should match the project’s stated scope. Because optimal designs with lower 
environmental consequences cost more in the long run. These three components must be evaluated 
concurrently since any changes in design parameters must be taken into account in seismic analysis and 
environmental consequences. 

Following the implementation of structural optimizations, lean techniques are used to enhance the 
performance of the manufacturing, transportation, construction, and maintenance operations. First, the 
VSM approach is used to identify the waste in each particular activity and to aid in diagnosing the difficulties 
and disadvantages of the processes. The JIT approach is used to optimize the manufacturing process by 
decreasing waiting times, transport energy consumption, and preventing component overproduction. The 
continuous flow and TPM approaches are used concurrently in the last step of the lean phase. This reduces 
idle times, increases resource efficiency, and shortens the entire duration of the building stage.

Finally, the life cycle assessment phase is used to analyze the effectiveness of the previously used techniques 
in terms of the environmental consequences of the activities. Each individual process’s energy consumption 
and CO2 emissions, as well as the entire life cycle, should be estimated. Furthermore, considering the energy 
use, emissions, and overall health of the engaged human resources, this would increase the sustainability of 
the building life cycle.
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Abstract

Performance measurement of construction contracts belongs among the crucial activities enabling the 
improvement of processes in a construction company. In the construction industry, there is increasing 
pressure to achieve high efficiency in contract management, and one of the key tools for achieving it are 
systems for measuring and evaluating various criteria associated with the construction process. For a long 
time, construction sector has been characterised by its underperformance. Therefore, companies that 
are able to measure their contracts continuously and efficiently gain very valuable data in the form of the 
measurement results, which then allow them to implement changes not only in terms of future contracts, 
but also in projects currently being implemented, thus improving project outcomes. With the increasingly 
fast pace of digitalisation, these measurement systems are continuously being improved to make them 
easier to use and interpret their results. In countries such as the UK, USA and Japan, these systems are 
already commonly used in construction practice. Traditional systems for measuring the performance of 
construction contracts have started being developed since the mid-1980s. Initially, these were essentially 
accounting systems focused entirely on financial indicators. They started by measuring profits, cash flow and 
return on investment. In their time, however, these financially oriented traditional systems came to play an 
important role in improving controlling and monitoring of business activities and improved the performance 
of the construction companies that implemented them. Construction companies were primarily interested in 
budget control and contract cost reduction. The traditional systems of contract performance measurement 
helped other participants in the construction process (especially the investors) by documenting the scope of 
financial responsibility of the construction companies using them. Over time and with changes in attitudes 
in the construction industry, there was growing criticism of the traditional measurement approaches. The 
old-fashioned financial focus of the measurement systems could no longer keep up with the rapidly changing 
business environment in the construction market and was no longer sufficient. As a result of this critical 
pressure, new approaches such as The Balanced Scorecard (BSC) were emerging. The main aim of this 
paper is to evaluate and analyse performance management practices applied by contractors in the Czech 
construction sector. Original data were collected using a questionnaire survey and evaluated using statistical 
methods. The main findings illustrate different approach based on company size, as well as differences in 
the most used performance indicators and other relevant aspects of performance management. An analysis 
of the state-of-the-art has identified key areas of measurement and the specific criteria that can be used to 
quantitatively evaluate performance. In order to meet the research goal, primary data have been collected by 
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using a web-based questionnaire survey. The survey contained XZ questions divided into XZ sections. A total 
of 250 potential respondents from various segments of the construction industry were contacted. Between 
January and May 2021, 61 valid responses were received, representing a 24.4% response rate. The data 
analysed for each question were presented in a tabular or graphical view, depending on their specific nature, 
and quantified through relative frequency of occurrence.

Table 1. Evaluation of construction contract outcomes

Table 2. Ranking of individual criteria that respondents said they evaluate and measure in their company

It is clear from the data shown in Table 1 that over 90% of construction companies already evaluate their 
contracts in some way, but 9.1% of construction companies do not evaluate their contracts at all. It is very 
important to be aware of the criteria used to measure contracts in practice. The data in Table 2 clearly show 
the criteria most frequently used by Czech construction companies.

A relatively high number of companies that do not measure quality are at risk of potential complications 
during the handover of the work and higher incidence of subsequent claims of defects during the work’s 
warranty period. This creates additional costs to companies, cutting into their profits and putting pressure 
on their cash flow. This research represents an initial insight into the performance measurement practices 
applied by companies in the Czech construction market. Accordingly, the results presented in this paper 
show general trends and do not focus on specific details. Instead, the results reveal several aspects that 
should be explored further, e.g., the appropriate measurement range and structure of criteria from the 
perspective of the financial scope of contracts and the type of construction work.
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Abstract

The paper deals with the minimization of the cost of road materials along with their purchase costs and 
greenhouse gas emissions. At the beginning, an analysis of the literature was made in the field of material 
costs and the costs of transporting materials from the manufacturer to the construction site. The influence 
of the prices of building materials on the cost of construction works was presented, amounting to approx. 
40-60% for most construction works. Based on the literature, the possibilities of reducing transport costs 
by e.g. optimizing the selection of trucks were also indicated. This was followed by a brief literature review 
related to the carbon footprint of construction. The necessity of conducting analyzes throughout the life 
cycle of a building object was emphasized. The size of the carbon footprint should be analyzed in terms of 
the extraction of raw materials, production and construction phase and in the operational phase, taking into 
account all necessary transport processes. The conclusion from the literature analysis may be the statement 
about the need to include carbon footprint analyzes in the construction budget.

The next part analyzes the costs of building materials used in road construction. Two variants of road surface 
solutions were analyzed (variants A and B) for which the costs of materials and the costs of transporting these 
materials were calculated. The costs of transporting materials were calculated taking into account several 
variants related to the various transport distance for road, rail and river type of transport (Fig. 1).

279

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

52nd Scientific Conference Construction Projects Engineering
The International Colloquium Modern Technologies In Construction. Challenges Of The 21st Century – Construction 4.0
Białystok, 18-20 October 2021



Then, for the analyzed variants of road surfaces, calculations of equivalent CO2 emissions were performed. 
The carbon footprint can be divided into the embodied carbon footprint ECF and the operational carbon 
footprint OCF. The ECF covers the processes related to the construction of the facility, such as the extraction 
and processing of raw materials, the production of building materials, the transport of materials, the 
construction of the building, as well as the demolition and disposal of demolition materials. OCF, in turn, is the 
CO2 equivalent of emitted, calculated during the operation phase of a building structure. In the calculations, 
the authors focused on the estimates of the embodied carbon footprint ECF. Calculations were made both 
for the production and construction from selected building materials and for transport processes related to 
the delivery of materials to the construction site (Table 1.).

Fig. 1. Distances for the adopted transport variants

Tabela 1. Carbon footprint in the process of production, embedding and transport of materials for variant B of the investment

Finally, the authors compared the costs and the size of the carbon footprint and discussed the obtained 
results in terms of minimizing the carbon footprint. Ways of reducing the price of materials and the amount 
of CO2 emissions by changing the composition of the concrete mix on the example of concrete paving blocks 
are also shown.
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Abstract

The technical condition of the building has a direct impact on its durability, hence the care of the building and 
periodic assessment of its condition is an essential element to ensure proper use and the safety and comfort 
of people staying in it. Conducting appropriate renovation management in relation to building structures 
allows to prevent the gradual process of degradation, i.e. lowering the utility value of the building. One of 
the most important provisions of the Construction Law is Art. 5 sec. 2, which indicates that the object must 
be used in accordance with its intended use, environmental protection requirements and maintained in a 
proper technical and aesthetic condition, and the owner or manager may not allow excessive deterioration of 
the functional properties and technical efficiency of the object. The regulations impose periodic inspections, 
providing detailed guidelines on their scope and frequency. It also imposes the reporting of these inspections 
and a description of the technical condition of the tested elements. Art. 70 sec. 1 indicates that during or 
immediately after the periodic inspection, the owner, manager or user of the building is obliged to remove 
the damage indicated in the protocols, as well as to supplement the deficiencies that may pose a threat to 
human health or life, the environment or property safety. The construction supervision authority, by way 
of a decision, may order the removal of identified irregularities with an indication of the due date, if the 
construction work may endanger human life or health, property safety or pose a threat to the environment; 
the way of using the building threatens human life or health, the environment or the safety of property; the 
technical condition of the facility is inadequate; the appearance of the building has a negative impact on the 
assessment of the surroundings. The analysis of the technical condition of the facility requires a number 
of activities to assess the safety, load-bearing capacity and reliability of the structure in terms of its further 
use and the causes of scratches, cracks, damage and their impact on the safety of use and aesthetics of 
the facility. The assessment of the technical condition of the building is the result of detailed diagnostics of 
individual elements of the facility, including, for example, external elements, foundations, and vertical and 
horizontal insulations; structural walls, ceilings, columns, binders, lintels, pillars; construction and covering of 
the roof as well as installations with which the building is equipped.
When preparing the analysis of the technical condition of a building, it is necessary to determine the degree 
of wear of individual elements. In the literature on the subject, you can find tables that contain the criteria 
for assessing the condition of the element with the corresponding percentage consumption. For example, in 
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the classification of the technical condition of the facility, you can find a description of the condition defined 
as „Good - the building element does not show much wear and only requires maintenance ...”, and in the 
next item, the condition „Bad - There are significant damage and / or losses in the building elements ... . „ An 
example of such assessments is presented in the table (Fig. 1) described in the publication „Technical wear 
of buildings and structures” prepared by Michalik in 2014.

Fig. 1. Fragment of a table presenting the classification of the technical condition of building object elements (Michalik 2014)

The authors of many studies point out the imperfections of this assessment system and in practice you can 
find many protocols for inspecting the technical condition of buildings that raise many doubts. Assessment 
methods based on visual analysis are often unreliable. In conjunction with the proposed rating scale, you can 
find many examples where building elements that look similar in terms of the degree of wear are classified 
into different groups of technical condition classification. The use of terms such as „small deviations from 
the horizontal”, „slightly greater deviations from the horizontal and vertical” or „slight damage to the walls” 
are imprecise and allow for interpretation by the evaluators. This type of assessment may be debatable. 
Protocols from periodic technical inspection may also cause misunderstandings or misunderstandings. Filled 
in accordance with the applicable pattern, they do not leave much room for individual assessment in special 
cases. This often results in incorrect assessments and a very limited description of the damage.

The aim of the article is to present a proposal of a methodology for assessing the technical condition of 
buildings with the use of a group of criteria defined on the basis of tables described in the literature. The 
methodology leading to the precise determination of the technical condition of the assessed elements will be 
presented in the full version of the article.
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Abstract

As a result of the increase in the number of apartments built as part of development investments for over 
a dozen years, the number of acceptances of residential premises is growing, during which thousands of 
construction faults and defects are detected. The aim of the article is to investigate the number, type and 
location of construction defects in two multifamily residential buildings located in two different housing 
estates in Cracow. The article compares the detected construction defects to find the relationship between 
two construction objects. Checked, among others the impact of the location, layout of rooms and directions 
of the world on the type and nature of construction defects. The analysis was based on protocols of flat 
acceptance carried out by investor’s supervision inspectors in 2017 - 2019.

During the acceptance of residential premises, the inspectors discovered a total of 3265 construction defects 
- 1945 defects were detected in building A and 1323 defects were detected in building B. Taking both buildings 
into account, the most common faults were wall scratches (17.9%), scratched window sills (7.7%), and lack 
or no silicone continuity (7.4%). Figure 1 shows the rooms with the greatest number of construction defects.

Fig. 1. Division of construction defects due to their location
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Figure 2 presents a list of the most common defects, taking into account the type of construction works.

Fig. 2. The most common construction defects

In the article, the authors analyzed defects due to their occurrence in various types of rooms, depending 
on their location in the building, directions of the world, etc. The average number of defects per flat is 9,358 
defects. For every m2 of the flat area, there are about 0-192 defects, that is about 1 defect for every 5 m2 of 
the flat. With the increase in the flat area and the number of rooms, the average number of defects increases. 
The average number of faults per m2 of flat area decreases with the increase of the flat area - the smaller 
the room or flat, the greater the probability of defects, one of the reasons may be the limited space to do 
construction work.

To carry out further research, the authors distinguished three main groups of construction defects: minor, 
significant and very significant defects. Minor defects were defined as those requiring slight and non-
burdensome interference with the object of acceptance. Significant defects require a greater amount of 
work and material to remove them, but they do not constitute a categorical obstacle to the commissioning 
of construction works. Very significant defects are defects that prevent the commissioning of completed 
construction works due to the need for the contractor to carry out complex works in terms of labor 
consumption and technology of their implementation or those that prevent the proper operation of the 
facility.

Building defects are a problem that requires extensive analysis. The investor, designer, construction 
manager and inspectors should systematically control each stage of the preparation and implementation of 
a construction project, which may contribute to reducing the number of defects in the facility. On the basis 
of the conducted analysis, it can be noticed that the faults in the two analyzed buildings were similar to each 
other, despite the fact that the construction works were carried out by different construction companies. The 
layout of the rooms in the apartment and its area have an impact on construction defects, while the location 
of the apartment in the building does not significantly affect the number and type of defects in multifamily 
residential buildings.
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Abstract

The use of BIM (Building Information Modeling) models in the implementation of construction projects can 
bring measurable benefits. In some countries, such as the United Kingdom, legal regulations were established 
several years ago that introduce generally accepted rules and encourage the popularization of the use of BIM 
tools, in other countries (e.g. Poland) legal regulations or standards of conduct are only being implemented.
The paper analyzes Employers Information Requirements EIR on the BIM model execution standard by 
design offices, developed for three Polish projects implemented in BIM technology: Copernican Revolution 
Workshop pol. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego-  PPK in Warsaw (Requirements for the BIM Model 
Execution Standard), Małopolska Science Center pol. Małopolskie Centrum Nauki - MCN (currently Malopolska 
Science Center Cogiteon - Fig. 1) and for the Music Center pol. Centrum Muzyki - CM in Krakow. The first two 
facilities are currently at the stage of construction works, in the third case the concept of the building was 
selected as part of a two-stage architectural and urban design competition.
In the examples provided, EIR has been divided into three areas of requirements: technical, management and 
strategic (also called organizational). In the area of technical issues was noted for example that in addition 
to the native files provided by the contractor, they should also be in the open IFC (Industry Foundation 
Classes) 2x3 format, as a consequence of what, the investor will be able to view them in free browsers. 
There were also discussed the requirements for the Common Data Envirnoment CDE, the need to save 
non-graphic data in the COBie (Construction Operations Building Information Exchange) format, used during 
facility management. There was indicated required levels of detail of geometric data Level of Detail LOD 
and non-geometric data Level of Information LOI, where e.g. for MCN and CM it is level 3 for the conceptual 
design, 4 for the construction design, 5 for the detailed design, with the possibility of changing for different 
components models after agreeing with the investor. In the area of management discussed for example the 
qualifications of people involved in management in the BIM process, including coordination between the BIM 
models and on the CDE platform, their roles and responsibilities. In the strategic area, particular attention 
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was paid to Data Drops in meaning what (what information, what files) and when the investor should receive 
them. In addition to 3D models divided into individual industries, there are also numerous analyzes, cost 
estimates and statements.

Fig. 1. BIM model of the Małopolska Science Center Cogiteon pol. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. 
Source: https://cogiteon.pl/, accessed on June 19, 2021

The 4D model takes time, enabling construction work simulations, the 5D model takes costs, allows in such 
simulations to check cash flows at a given moment on the timeline, quickly generate cost statements for 
variant analyzes, and the 6D model allows to perform energy analyzes regarding the comfort of use, for the 
Music Center it is, among others acoustic model.

The implementation of construction projects in public procurement, as in the cited, advanced examples using 
BIM technology, and the publication of their course and conclusions are a good compendium of knowledge 
for others. It also proves that Poland is ready for modern construction.
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Abstract

Carbon dioxide emissions, which are the main component of greenhouse gases, have increased in line 
with technological development over the past decades. Greenhouse gases have a significant impact on 
the environment (e.g. global warming) contributing to its deterioration. The construction and operation of 
buildings account for the largest share of both global final energy consumption (35%) and energy-related 
CO2 emissions (38%) in 20191. In order to indicate the need for an integrated cost and carbon footprint 
analysis and verify the concept an analysis of the global literature in the discussed subject area focusing on 
greenhouse gas emissions in the life cycle of the facility expressed as carbon dioxide equivalent, showing 
the value of emissions in terms of costs, looking for the relationship between these two aspects has been 
conducted.

The analysis of bibliometric maps obtained in VOSviewer, created on the basis of 10 data sets, shows that the 
issues related to carbon dioxide emissions are current and constantly evolving. In addition, numerous articles 
published in recent years (2015-2021) also take into account the cost aspect, thus confirming the need to 
develop the concept. Based on network visualization presented in the form of maps, it can be observed 
that the subject of publications related to the carbon footprint is taken into account by many scientists. 
For example, the results of searches are the following publication counts - for the „carbon footprint” and 
„construction” sets - 827 articles, and for „carbon footprint” and „building” - 1063 articles. For the mentioned 
combinations of keywords, 13 clusters for the „carbon footprint” and 14 clusters the „carbon footprint” and 
„building” were obtained for the largest collections of authors related to each other, with min. 2 publications. It 
has also been observed that in recent years the interest in the subject of the carbon footprint in construction 
has not decreased. As part of the literature analysis, the range of keywords appearing in the largest data sets 
was also determined. It should be noted that in the sets of keywords that did not include cost aspects in the 
search, using the maps obtained in VOSviewer, terms related to financial topics of relatively high importance 
were identified. This may indicate that the aspects of costs and CO2 emissions in construction are already 
analyzed, but it is difficult to say to what extent. When diagnosing the coexistence of words, it can be seen 
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that a large number of publications come from China. Looking at the overlay visualization for the occurrence 
of words, it should be mentioned that the subject matter has been researched for several years and it is 
consistently extended with new terms. 

The aim of this article is to present the initial concept of an investment decision support system based on 
an integrated cost and carbon footprint analysis throughout the building’s life cycle. As part of further work 
on the concept, an analysis of the costs and greenhouse gas emissions amount for individual phases of the 
construction process will be undertaken, allowing for the implementation of solutions and counteracting the 
negative impact on the environment, without increasing construction costs. The analysis of the simulated 
life cycle will be based on solutions taking into account both the embodied carbon footprint (ECF) and the 
operational carbon footprint (OCF), taking into account the costs, to develop an optimized scheme of decision 
support system in particular phases of the life cycle. The planned research aims to find and analyze the 
difference between a life cycle optimized design (OCF & ECF) and an operational optimized design (OCF only).
The concept proposed by the authors concerns integrated cost analysis (LCC) and the carbon footprint in the 
life cycle of a building (LCCF), representing the impact on the environment. Objective functions depend on 
investor decisions and design variables. Typically for buildings, decision variables are represented as design 
variables such as the insulation thickness of the building envelope, window types, heating system type, on-
site renewables, etc.

Concept is described by 2 modules.
Module 1 is intended for the classic cost analysis carried out in terms of the building’s life cycle costs. 

Module 2 will present the Carbon Footprint Life Cycle (LCCF), which consists of the Operational Carbon 
Footprint (OCF) and the Embodied Carbon Footprint (ECF).
The optimization procedure is designed to evaluate the relationship between different systems of variables in 
order to find optimal combinations that will minimize the life cycle carbon footprint (LCCF) and life cycle cost 
(LCC) of an object. The concept will be based on the method of scenarios and their hierarchy, and the result 
will be optimal Pareto models.
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