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W  ostatnich latach zwiększa 
się zapotrzebowanie na mo-
nitoring dachów obiektów 

wielkopowierzchniowych. Pierwszą te-
go przyczyną są zmiany w sposobach 
projektowania i  budowania takich 
obiektów przy wykorzystaniu kon-
strukcji stalowych o  relatywnie nie-
wielkim ciężarze własnym. Dla takich 
konstrukcji normatywne obciążenie 
śniegiem stanowi istotny procent masy 
własnej konstrukcji. Drugą przyczyną 
są zmiany klimatyczne, nasilające się 
globalnie, prowadzące do  zwiększe-
nia częstotliwości i  intensywności 
występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, w tym również opadów 
śniegu. Swoista „synergia” wyżej opisa-
nych procesów i zjawisk może stwarzać 
realne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ludzi i mienia. Znalazło to  już nawet 
odzwierciedlenie w  odpowiednich 
aktach prawnych. Narastanie obcią-
żeń zmiennych (np. zalegający śnieg) 
może prowadzić do  przekraczania 

zagrożeniach. Drugim, ważnym ce-
lem monitorowania dachów wielko-
powierzchniowych jest generowanie 
oszczędności poprzez umożliwienie 
racjonalnego zarządzania odśnieża-
niem dachów i minimalizacji ryzyka 
jego uszkodzeń.

Monitoring
W  konsekwencji opisanego stanu 
rzeczy pojawiła się zwiększona po-
daż rozwiązań systemów monito-
ringu dachów, zarówno w  obszarze 
teorii, jak i  rozwiązań technicznych. 
Jednym z niewielu takich systemów, 
który monitoruje już dachy o łącznej 
powierzchni ~ 1 500 000 m2, jest sys-
tem WISENE. Jest to system automa-
tycznego monitoringu, wykrywający 
zagrożenia bezpieczeństwa poprzez 
wiarygodne określanie stopnia wy-
czerpania nośności monitorowanych 
elementów konstrukcji dachu. Jest 
on  przeznaczony przede wszystkim 
do monitorowania hal magazynowych, 
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stanów granicznych, skutkując zagro-
żeniem bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu. Nie mając wiedzy o  odpo-
wiedzi konstrukcji (stopniu wytęże-
nia) na zaistniałe obciążenia zmienne, 
osoby odpowiedzialne podejmują akcję 
odśnieżania, najczęściej niepotrzebnie. 
Odśnieżanie to proces bardzo kosztow-
ny i na ogół niszczący poszycie dachu 
oraz często również instalacje na nim 
się znajdujące. Odśnieżać trzeba (bez-
pieczeństwo), ale tylko jeżeli zaistnieją 
obiektywne przesłanki. To, czy i kiedy 
odśnieżać, powinno więc być określane 
w sposób możliwie obiektywny. To za-
danie realizuje system monitorowania 
elementów konstrukcji dachu.
Podstawowym celem stosowania takie-
go systemu jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa użytkowania obiektu. To zadanie 
może być zrealizowane jedynie, gdy 
system wiarygodnie określa stopień 
wyczerpania nośności konstrukcji da-
chu przez obciążenia zmienne oraz 
ostrzega skutecznie o  wykrywanych 
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przemysłowych, logistycznych itp., oraz obiektów użytecz-
ności publicznej, takich jak: sklepy, centra handlowe, centra 
wystawiennicze itp.
Podstawową wielkością fizyczną, którą należy wykorzystać 
w monitoringu dachu, jest ugięcie (przemieszczenie piono-
we), gdyż jest ono bezpośrednio i liniowo związane ze stop-
niem wytężenia monitorowanego elementu, stąd w systemie 
WISENE wykorzystywany jest bezpośredni pomiar prze-
mieszczenia pionowego (ugięcia) elementów. W systemie 
mierzona jest odległość wyznaczonych punktów na elemen-
tach konstrukcji dachu od stałego podłoża, a jej zmiana wy-
znacza wartość przemieszczenia pionowego. Pomiary wyko-
nywane są Laserowymi Urządzeniami Pomiarowymi (LUP). 
LUP pracują w sieci radiowej pod nadzorem Urządzenia 
Centralnego (UC). Sieć służy do przesyłania wyników po-
miarów oraz przekazywania informacji autodiagnostycznych 
z LUP do UC. UC na bieżąco analizuje otrzymane dane 
i automatycznie wysyła ostrzeżenia o wykrytych zagrożeniach 
i powiadomienia o stanie systemu.
System WISENE ma następujące właściwości stanowiące 
wiarygodność tego rozwiązania: 
• duża stabilność/dokładność pomiaru (laserowy pomiar 

w kierunku pionowym, grawitacyjna stabilizacja położenia 
osi optycznej lasera i dynamiczne tłumienie wahań),

• grawitacyjne przeciwdziałanie zanieczyszczaniu optyki 
LUP,

• swoboda rozmieszczania punktów pomiarowych w obiekcie 
– bezprzewodowość LUP,

• łatwa, szybka i tania instalacja, modernizacja oraz rozbu-
dowa: 
– brak okablowania,

• pełna autodiagnostyka systemu podczas każdej sesji po-
miarowej.

Monitoring realizowany jest przez cykliczne wykonywanie 
sekwencji pięciu operacji, takich jak: 
• pomiar odległości wybranych punktów elementów kon-

strukcji dachu od stałego podłoża oraz walidacja zmierzo-
nych wartości,

• obliczenie wartości ugięcia/przemieszczenia pionowego 
(możliwa korekta o osiadanie fundamentów i przemiesz-
czenia elementów podpierających),

• określenie stopnia zagrożenia przeciążeniem przez porów-
nanie obliczonych wartości przemieszczenia pionowego/
ugięcia z wartościami progowymi i dopuszczalnymi wy-
znaczonymi przez konstruktora w projekcie realizacyjnym 
– rozróżnianie do 4 stopni zagrożenia,

• generowanie ostrzeżeń/alarmów o wykrytych zagrożeniach 
i wysłanie ich do użytkowników systemu,

• archiwizacja danych i automatyczna zmiana parametrów – 
system WISENE automatycznie dopasowuje częstotliwość 
pomiarów do stopnia zagrożenia/wytężenia.

Integralną częścią systemu monitorowania jest projekt re-
alizacyjny wykonywany przez konstruktora znającego dany 
obiekt, w którym określane są przede wszystkim: lokalizacja 
punktów pomiarowych i wartości dopuszczalnego ugięcia. 
Jakość projektu jest kluczowa dla wiarygodności systemu mo-
nitorowania w obiekcie.
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Sumarycznie system monitorowania 
dachu powinien: 
• realizować wielostopniowy system 

ostrzegania o zagrożeniach, dający 
czas na przygotowanie działań pre-
wencyjnych, czyli monitorować, a nie 
tylko wykrywać określony stan wytę-
żenia;

• wykorzystywać pomiar wiarygodnych 
wielkości, np. przemieszczenia piono-
wego;

• w odniesieniu do pomiarów optycz-
nych mieć stabilizację w czasie rze-
czywistym osi optycznej lasera, np. 
grawitacyjną;

• nie wymagać kalibracji, obciążeń 
próbnych etc.;

• automatycznie dopasowywać czę-
stotliwość pomiarów do wykrytego 
zagrożenia;

• ostrzegać wieloma kanałami komu-
nikacji z „potwierdzeniem odbioru”;

• oferować możliwość swobodnej kon-
figuracji urządzeń w przestrzeni (in-
stalacja, rozbudowa, modyfikacja etc., 
gdyż obiekty „żyją”), np. bezprzewo-
dowość;

• zapewniać zdalny dostęp i możliwość 
zmiany parametrów;

• archiwizować wyniki pomiarów 
i zdarzenia i być „odpornym” na awa-
rie innych systemów oraz urządzeń, 
np. zanik zasilania, brak dostępu 
do internetu itp.

Podsumowanie
Opisany powyżej system WISENE 
spełnia wszystkie wymogi wiarygodności 
zarówno technologicznej, jak i metrolo-
gicznej. Ale nawet taki system nie zastą-
pi okresowych przeglądów technicznych 
obiektów budowlanych, szczególnie tych 
wymaganych prawem, ale też przeglądy 
okresowe nie zastąpią systemu monitoro-
wania. Podstawowymi różnicami pomię-
dzy okresowym przeglądem a systemem 
monitoringu są ciągłość działania tego 
ostatniego oraz bieżące informowanie 
o stanie konstrukcji. Przeglądy okreso-
we są realizowane typowo co pół roku, 
natomiast w monitoringu pomiary wyko-
nywane są „ciągle”, co pozwala na bieżącą 
informację o stanie konstrukcji. System 
jest więc niezależnym i wartościowym 
narzędziem zwiększającym bezpieczeń-
stwo użytkowania obiektów budowla-
nych, szczególnie bezpieczeństwo krót-
kookresowe, związane z występowaniem 

opadów, który może być również bardzo 
dobrym i wartościowym uzupełnieniem 
przeglądów okresowych. Należy pamię-
tać, że obiekty wielkopowierzchniowe 
są  generalnie dobrze zaprojektowane 
i dobrze wykonane, a system monito-
rowania dachu stanowi ważny element 
ich dobrego użytkowania. Oczywiście 
dla obiektów „z problemami” konstruk-
cji dachu monitorowanie jest natural-
nym rozwiązaniem i pomaga nie tylko 
w zwiększeniu bezpieczeństwa, ale rów-
nież w ocenie ogólnego stanu konstrukcji.
System monitorowania w eksploatacji bę-
dzie tak dobry jak dobry będzie projekt 
realizacyjny wykonany przez eksperta/
konstruktora. System monitorowania 
w obiekcie jest bez wątpienia wskazany dla 
zwiększenia bezpieczeństwa jego użytko-
wania oraz racjonalny ekonomicznie, pod 
warunkiem zapewnienia wiarygodności 
technologicznej i metrologicznej (bezpo-
średni pomiar, stabilizacja osi lasera dla 
pomiaru optycznego, odporność na za-
nik zasilania lub Internetu etc.). System 
monitorowania pomaga w zarządzaniu 
utrzymaniem obiektu i w optymalizacji 
procesu odśnieżania dachu, co umożliwia 
oszczędności uzyskiwane bezpiecznie. q

  Laserowe Urządzenie Pomiarowe (LUP) zamontowane w hali na Śląsku


