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Diagnostyka i naprawy konstrukcji budowlanych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne
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Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
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Języki wykładowe
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Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Daniel Garlikowski

Pozostali prowadzący Daniel Garlikowski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematykę awarii konstrukcji i katastrof budowlanych.
Klasyfikacja przyczyn różnego rodzaju uszkodzeń głównie budynków wznoszonych metodą tradycyjną. Stabilność
gruntów, reakcje gruntów na różne formy roślinności. Przyczyny awarii z powodu błędów posadowienia, naprawy
i wzmocnienia fundamentów. Zawilgocenia budowli, diagnostyka napraw. Uszkodzenia i naprawy stropów
i dachów drewnianych, ceramicznych, betonowych. Naprawy i wzmocnienia ścian, filarów . Remont, renowacja,
rehabilitacja budynku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W oparciu o zasady wymiarowania konstrukcji potrafi
ocenić stan wytężenia konstrukcji przed uszkodzeniem
i tą drogą ocenić przyczynę awarii. Ma wiedzę
pozwalającą zdiagnozować i ocenić konstrukcje
budowlane w stanach awaryjnych.

BU_P7S_WG08 Zaliczenie pisemne

W2

Ma wiedzę na temat wpływu realizacji obiektów
budowlanych na środowisko i oddziaływanie
środowiska na obiekt budowlany. Ma pogłębioną
wiedzę o skutkach błędów w zakresie izolacji
akustycznych i hydroizolacji.

BU_P7S_WG08 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć
budowlanych i wdrożyć odpowiednia zasady
bezpieczeństwa. Potrafi wybrać narzędzia
do rozwiązywania problemów inżynierskich.Potrafi
wybrać narzędzia do rozwiązywania problemów
inżynierskich.

BU_P7S_UW10 Referat

U2

Potrafi zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując
warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić
wstępne badania problemów inżynierskich
i technologicznych w zakresie konstrukcji
budowlanych. Potrafi planować i przeprowadzić
eksperymenty, w tym pomiary i interpretować
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

BU_P7S_UW12,
BU_P7S_UW13 Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi formułować i prezentować opinie na temat
budownictwa a także inicjować działania na rzecz
interesu publicznego.

BU_P7S_KO04 Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30
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Przygotowanie prezentacji/referatu 40

Konsultacje 10

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
72

ECTS
2.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

  Wprowadzenie, omówienie zasad zaliczania, wymagania. Statystyki katastrof
budowlanych i awarii. Klasyfikacja przyczyn powodujących konieczność napraw i
wzmocnień. Przypadki różnych typów awarii budynków. Metody badania przyczyn
uszkodzeń, używany sprzęt i aparatura pomiarowa do inwentaryzacji uszkodzeń
(rys, pęknięć itp.). Diagnostyka budowli uszkodzonych i zagrożonych awarią lub
katastrofą.Uszkodzenia obiektów budowlanych spowodowane błędami
posadowienia. Reakcja podłoża gruntowego na różne gatunki drzew. Naprawy i
wzmocnienia fundamentów w różnych stanach uszkodzenia i w różnych
sytuacjach obciążeniowych. Szkody wyrządzane budynkom i budowlom na skutek
zawilgocenia. Diagnostyka uszkodzeń wilgotnościowych. Pomiary zawilgocenia
obiektów a różnych materiałów. Osuszanie budowli, analiza metod, ich
efektywność. Iniekcyjne naprawy uszkodzonych barier hydroizolacyjnych.
Uszkodzenia drewnianych elementów dachów. Naprawy więźb
dachowych. Uszkodzenia stropów drewnianych, , staloceramicznych, betonowych.
Naprawy, przykłady. Uszkodzenia, naprawy i wzmocnienia ścian murowanych,
stropów, sklepień, filarów i nadproży. Nowe technologie naprawy i wzmacniania
konstrukcji z wykorzystaniem techniki klejenia oraz wkładek metalowych, z
włókien węglowych , aramidowych i innych. Diagnostyka i naprawy uszkodzonych
izolacji przeciwwilgociowych w dachach, tarasach i balkonach. Naprawy budynków
w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. Remonty, renowacje i
rehabilitacje obiektów budowlanych. Kolokwium zaliczeniowe.

Wykład

2. Ćwiczenia  projektowe polegające na analizie przypadków awarii. Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Referat 50%

Literatura
Obowiązkowa

Drobiec Ł., Jasiński R., Pioekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. PWN, Warszawa 2010.1.
Stawiski B.: Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia. Polcen, Warszawa 20142.
Rudziński L.: Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń. Wydawn. Polit. Świętokrzyskiej, Kielce3.
2010.
Masłowski E. , Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 2000.4.
Tarnawski M.: Geotechniczne przyczyny awarii budowlanych. ZAPOL, Szczecin 2011.5.
Runkiewicz L. i inni : Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie.WEKA Sp. z o.o. Warszawa 2001.6.

Dodatkowa

Schild E. i inni.: Słabe miejsca w budynkach T1-T5. Arkady, Warszawa 19851.
Jeż J.: Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa. Wydawn. Politechniki Poznańskiej, Poznań 19952.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P7S_KO04 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

BU_P7S_UW10
Absolwent potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie
zasady bezpieczeństwa, potrafi opracować zakładowe normy i normatywy pracy oraz procedury
zarządzania jakością, w zakresie konstrukcji budowlanych;

BU_P7S_UW12
Absolwent potrafi zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy, sformułować i
przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych w
budownictwie;

BU_P7S_UW13 Absolwent potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne przy identyfikacji i
formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiazywaniu;

BU_P7S_WG08 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady diagnozowania i oceny konstrukcji budowlanych
w stanach awaryjnych;


