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Wymogi rynku konsultingowego 

 

(1) Projektuj bezpiecznie 

 aby uniknąć sądu 

 

(2) Projektuj ekonomicznie 

 aby dostać dalsze zamówienia 



Zaplecze Referenta 
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Instrumenty 



(1) Bond equation 

 [t(y)/(A fcm
2/3)]1/N = 4/(ds Es) 

 t(y) dy dy 

   

(2) Bond distribution 

 t(y) = k yp  

  

(3) Integration 

 [k yp/(A fcm
2/3)]1/N = 4/(ds Es) k/[(p+1) (p+2)] y(p+2) 

  

(4) Solving for p 

 p/N = p+2    p = 2 N/(1-N) 

  

(5) Solving for k 

 [k/(A fcm
2/3)]1/N = 4/(ds Es) k/[(p+1) (p+2)] 

   k = [2 (1-N)2/(1+N) (A fcm
2/3)1/N/(ds Es)]

N/(1-N) 

Instrumenty 



PLANOWANIE KONSTRUKCJI  

Elektrownia Niederaussem 



OCENA STANU TECHNICZNEGO  

Elektrownia Ha-Dong Korea 



PLANOWANIE KONSTRUKCJI 

Elektrownia w Kairze 



OCENA STANU TECHNICZNEGO  

Rurociąg w Arizonie 

 



PLANOWANIE KONSTRUKCJI  

Rozległy fundament w Bełchatowie 



OCENA STANU TECHNICZNEGO  

Piec obrotowy w Bahrain 

 



,  

OCENA STANU TECHNICZNEGO  

Zbiornik w Katar 



EXPONENT 

Gwiazdka 2015 



Sytuacja w projektowaniu 



(1) Bezpieczeństwo Projektowa 

Jest przestrzegane dzięki 

..nadzorowi budowlanemu, 

..świadomości inwestorów 

..sprawnemu sądownictwu 

 

(2) Ekonomia Projektowania 

Jest traktowana po macoszemu, bo brak czasem 

..presji ze strony inwestora i architekta 

..pewności siebie projektanta 

..zaufania projektanta do wykonawstwa 



Konferencja fachowa  

„Awarie Budowlane” 

 

Przekaz nauk płynących 

 „kulejących” konstrukcji 

budowlanych  



W rezultacie budowle (nie tylko w Polsce) bywają 

..niezbyt smukłe 

..zbyt skomplikowane  

..“poszatkowane“ dylatacjami  

..etc. 

 

Słowem 

..uchodzą za obarczone odium marnotrawstwa. 



Przykład potknięć 

BIUROWIEC 



FILIGRANOWY BIUROWIEC 



FILIGRANOWY BIUROWIEC 



FILIGRANOWY BIUROWIEC 



FILIGRANOWY BIUROWIEC 



Grubość stropu 22 cm 

Grubość słupów 40 cm 

Rozstaw słupów 8.00 m 
 

 

 

 

FILIGRANOWY BIUROWIEC ? 



Przykład potknięć 

KŁADKA DLA PIESZYCH 



KŁADKA DLA PIESZYCH... 

..zakrywająca fasadę galerii handlowej 



KŁADKA DLA PIESZYCH... 

..zbyt masywna 

..zbyt dużo podpór 



KŁADKA DLA PIESZYCH... 

..zbędny podciąg 

..zbędne wsporniki 



KŁADKA DLA PIESZYCH... 

..zbędna dylatacja ze wspornikiem 

..nie estetyczne zacieki  



KŁADKA DLA PIESZYCH... 

..zbędne elementy 

..zbyt grube elementy 

..zbyt liczne słupy 

..zbędna dylatacja  



Możliwości przeciwdziałania 



Czynniki ekonomocznego kształtowania konstrukcji 

 

Presja ze strony inwestora i architekta 

Pewność siebie projektanta 

Zaufanie projektanta do wykonawstwa 

  



Czynniki determinujące pewność siebie projektanta 

 

Stosowanie i zrozumiełych metod wymiarowania 

Ustalanie aktualnego stanu naprężeń w konstrukcji 

Całościowe traktowanie ustrojów wraz z gruntem 

Przykładanie oddziaływań termicznych na konstrukcję 

Uwzględnianie spadku sztywności konstrukcji wskutek rys 



Podsumowanie 



Spełnienie kryteriów jakości projektowania 

- bezpieczeństwo i ekonomika - wymaga 

.. presji inwestora jak i  

.. udziału sprawnego projektanta 

 

W celu osiągnięcia tej świadomości należy dowieść  

.. w jakim stopniu ekonomika polskich konstrukcji 

 odbiega od standardów światowych i 

.. na czym to zjawisko polega.  

  



Damy sobie radę 
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