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Czy przeglądy okresowe obiektów budowlanych są potrzebne?
Are periodic inspections of buildings necessary?
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Streszczenie. Wymagana prawem ocena przydatności obiektów i konstrukcji budowlanych do dalszej eksploatacji wykonywana w ramach przeglądów budowlanych ujawnia niejednokrotnie przypadki wymagające interwencji konstruktora. W artykule zaprezentowano przypadek nadmiernego wyboczenia prętów wykratowania w kratownicach przestrzennych.
Słowa kluczowe: wyboczenie, dźwigar kratowy, eksploatacja, redystrybucja sił, wzmocnienie
Abstract. Legally required to assess the usefulness of objects and structures for further operation carried
out in the maintenance building often reveals cases requiring the intervention of the constructor. The case
of brace members excessive buckling in spatial trusses is presented in the paper. This case was identified
during routine interim inspection.
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Wprowadzenie
Wszelkie konstrukcje budowlane podlegają w trakcie użytkowania, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane, przeglądom okresowym w celu oceny ich bieżącego stanu technicznego i przydatności do dalszej eksploatacji. Prace takie powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz doświadczenie w interpretacji obserwowanych zjawisk wskazujących na ewentualne negatywne procesy destrukcyjne zachodzące w obiekcie lub jego konstrukcji nośnej [1], [2]. Takim przeglądom
podlegają również wszelkiego rodzaju obiekty inżynieryjne i kubaturowe z zakresu budowlanej infrastruktury energetycznej. W przypadku oceny obiektów o stalowym szkielecie nośnym należy zwrócić uwagę na
stan ugięć poszczególnych elementów i odkształceń prętów wykratowania. Kontrola powinna obejmować
również połączenia spawane oraz śrubowe pod kątem ich kompletności, oraz ewentualnych uszkodzeń po1)
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