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BŁĘDY PROJEKTOWE I W YKONAWCZE PRZYCZYN Ą OBNIśENIA 
SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI HALI 

DESIGNING AND EXECUTION FAULTS RESULTING 
IN DEGRADATION OF STRUCTURE RIGIDITY OF A HALL BUIL DING 

Streszczenie  W referacie omówiono przypadek hali o prefabrykowanej betonowej konstrukcji, wykonanej pier-
wotnie jako wielonawowa wiata (bez ścian osłonowych), z suwnicami. Część obiektu została w ubiegłych latach 
obudowana, tworząc tym samym zamkniętą halę. Po kilkuletniej eksploatacji zauwaŜone zostały wzajemne 
przemieszczenia dźwigarów i płyt dachowych, pozornie spowodowane oddziaływaniem wiatru na nowowzniesio-
ne ściany osłonowe. Podczas analizy obiektu stwierdzono szereg błędów i wad mających początek juŜ na etapie 
pierwotnego projektu. NałoŜyły się na nie dodatkowo: niedbałe wykonawstwo, uchybienia w utrzymaniu obiektu 
oraz błędy w kolejnych opracowaniach projektowych i ekspertyzach, dotyczących modernizacji. Suma tych przy-
padków złoŜyła się na znaczne obniŜenie sztywności całego ustroju, prowadząc do przedawaryjnego stanu 
konstrukcji. 

Abstract  The following paper presents a case of a prefabricated concrete hall building, originally executed as 
a multi-nave umbrella roof (without curtain walls) with cranes. A part of the building was lined in the past years. 
In a short time, some displacements amongst the girders were noticed. It was apparently caused by wind making 
pressure on the newly executed lining. However an analysis of this case revealed number of defects and mistakes 
made since the original designing. Other reasons included: careless execution, maintenance faults and mistakes 
made in successive designs and expert’s reports, concerning modernization of the building. A sum of those cases 
resulted in reduction of rigidity of the whole structure and was followed by a pre-failure state of the hall building. 

1. Krótki opis obiektu 

Przedmiotowy obiekt to pięcionawowa hala przemysłowa o konstrukcji prefabrykowanej, 
betonowej, o łącznej długości bliskiej 200 m. Rozdzielona jest ona dylatacją poprzeczną na 
dwie części. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z właścicielem obiektu, prace autorów 
ograniczone były do jednej z części budowli. Rozpatrywana część hali zawiera dziewięć 
przęseł, przy czym w nawach skrajnych liczba przęseł ograniczona jest do siedmiu, a nawa 
między osiami A i B (rys. 1), to w istocie niezadaszona estakada suwnicy. Nominalna rozpię-
tość kaŜdej z naw wynosi 18,0 m, a rozstaw słupów (długość przęsła) – 12,0 m. Słupy wyko-
nano jako Ŝelbetowe prefabrykowane, dwugałęziowe, utwierdzone w Ŝelbetowych stopach 
kielichowych. Zastosowano prefabrykowane strunobetonowe dźwigary dachowe o symbolu 
SBFF-90/18-IV/7,8 oraz strunobetonowe prefabrykowane płyty dachowe PSFF-1/120/12,00. 
Belki podsuwnicowe wykonano jako stalowe blachownice dwuteowe o wysokości 1,3 m, 
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wolnopodparte (jednoprzęsłowe), z tęŜnikiem poziomym pasa górnego w postaci pomostu 
z blachy Ŝeberkowej. Na uwagę zasługuje tu brak stęŜeń podłuŜnych zarówno poniŜej, jak 
i powyŜej belek podsuwnicowych – co przyjęto w oryginalnym rozwiązaniu projektowym. 

 
Rys. 1. Rysunek poglądowy (rzut) omawianej części hali wraz z układem suwnic 
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Pierwotnie obiekt zaprojektowano i wykonano jako nieobudowane składowisko materia-
łów i wyrobów gotowych. W ostatnich latach, pomiędzy osiami C–F oraz -2–4 wykonano 
ściany osłonowe, wydzielając w ten sposób halę produkcyjną. Ściany wykonano jako szkiele-
towe, Ŝelbetowe monolityczne, z wypełnieniem bloczkami z betonu komórkowego, posado-
wione na niezaleŜnych fundamentach. Konstrukcję ścian oparto na słupach hali, bezpośrednio, 
lub za pośrednictwem płyt dachowych. Nad wydzieloną częścią obiektu wykonano jedno-
cześnie nowe pokrycie dachu, wraz z ociepleniem połaci styropianem. Pierwotnie, zgodnie 
z projektem podstawowym, w kaŜdej z naw hali przewidywano montaŜ dwóch suwnic 
o udźwigu Q = 100kN kaŜda. Aktualny układ suwnic przedstawia schematycznie rys. 1. śadna 
z suwnic nie ma ograniczonego pola pracy, a ścianę osłonową w osi 4 wykonano na niepełną 
wysokość, umoŜliwiając swobodny przejazd suwnic. 

2. Opis obserwowanych wad i uszkodzeń 

Pierwsze oględziny przedmiotowego obiektu miały miejsce z końcem sezonu zimowego 
2006/2007 r., w następstwie informacji przekazanej przez właściciela obiektu, z której to 
wynikało, Ŝe wskutek oddziaływania porywistego wiatru na wykonane w ostatnim czasie 
ściany osłonowe, jeden z dźwigarów dachowych i spoczywające na nim płyty doznały 
wzajemnego przemieszczenia. Wyjaśnienie problemu poparto faktem zerwania przez wiatr 
części pokrycia dachowego. Po wstępnych oględzinach własnych obiektu, potwierdzono fakt 
wspomnianego wyŜej przemieszczenia, obserwując jednocześnie podobne – na innych dźwi-
garach, takŜe poza obudowaną częścią obiektu. 

W ramach prac związanych z opracowaniem ekspertyzy, przeanalizowano dostarczoną 
przez właściciela dokumentację techniczną, w skład której wchodziły: projekt rozbudowy 
obiektu datowany na początek lat 80-tych ubiegłego stulecia, trzy późniejsze opracowania 
(orzeczenia techniczne), wykonane w latach 2000 – 2004, dotyczące oceny stanu technicznego 
belek podsuwnicowych i dopuszczenia instalacji kolejnych suwnic (lub zwiększenia ich 
udźwigu), a takŜe projekt budowlany oraz wykonawczy zmiany sposobu uŜytkowania części 
obiektu (2003 r.), wg którego wydzielono ścianami osłonowymi halę produkcyjną. PoniewaŜ 
pierwsza z wyŜej wymienionych pozycji dokumentacji wykonana została przez autorów 
pierwotnego projektu obiektu, a rozwiązania w niej zawarte są powieleniem poprzednich 
(wg treści opisu), opracowanie to potraktowano jako projekt podstawowy obiektu, datowany 
na połowę lat 70-tych ubiegłego wieku. Na podstawie wykonanej analizy wskazano szereg 
nieprawidłowości w treści dostarczonej dokumentacji. Pierwszą z wad projektowych (wynika-
jącą juŜ z wstępnych oględzin obiektu), było niefortunne, bo obniŜające sztywność konstru-
kcji, dobranie geometrii Ŝelbetowego słupa dwugałęziowego, z uwagi na zbyt duŜe odległości 
pomiędzy przewiązkami, a takŜe zastosowanie przekroju dwugałęziowego w miejscu utwier-
dzenia słupa w stopie fundamentowej, przy zbyt małej głębokości kielicha.  

W dalszej kolejności, na uwagę zasługuje treść wspomnianych wyŜej orzeczeń technicz-
nych. Wszystkie te opracowania, co uznać naleŜy za jedno z najistotniejszych uchybień, ogra-
niczono jedynie do sprawdzenia nośności belek podsuwnicowych przy zginaniu dwukierunko-
wym, bez analizy stateczności konstrukcji hali w zakresie obciąŜenia siłami poziomymi wyni-
kającymi z pracy suwnic. Ponadto, do obliczenia belek przyjmowano siły poziome pocho-
dzące jedynie od suwnic uŜytkowanych w rozpatrywanej w danym momencie nawie, zapomi-
nając o połączeniu pasów górnych sąsiednich belek na całej długości poziomym tęŜnikiem 
hamownym w postaci pomostu z blachy Ŝeberkowej oraz pionowym stęŜeniem prętowym 
w środku przęsła. Nie uwzględniano takŜe zastępczego obciąŜenia uŜytkowego pomostów 
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zgodnie z Polską Normą oraz obciąŜenia wiatrem belek w niezabudowanej części obiektu. 
W Ŝadnym z omawianych orzeczeń nie wykonano takŜe analizy zmęczeniowej. 

 
Rys. 2. Geometria słupów 

Kolejnymi wadami dokumentacji technicznej były błędy projektu zabudowy ścian osłono-
wych. W pierwszej kolejności zasługuje tu na uwagę jednostronicowa ekspertyza techniczna 
poprzedzająca zawartość tego opracowania, której dwa fragmenty brzmią: „Stan techniczny 
elementów konstrukcji (fundamenty, słupy, dźwigary płyty panwiowe, belki podsuwnicowe) 
dobry. W trakcie oględzin nie stwierdzono pęknięć i przesunięć elementów konstrukcyjnych. 
Marki montaŜowe nieskorodowane i zabezpieczone. Spawy montaŜowe i konstrukcyjne 
w stanie dobrym…” oraz „Zaprojektowanie ściany osłonowej jako niezaleŜnej konstrukcji nie 
wpłynie na istniejący układ konstrukcyjny hali…”. W rzeczywistości cytowana „ekspertyza” 
to kilka lakonicznych zdań, mocno rozmijających się ze stanem faktycznym. Nie jest bowiem 
moŜliwe, aby opisane dalej uszkodzenia powstały w latach 2003 – 2007, a oparcia ściany 
osłonowej na istniejących słupach lub płytach dachowych nie sposób nazwać rozwiązaniem 
konstrukcyjnie niezaleŜnym. Projekt zawierał takŜe szereg błędów merytorycznych, głównie 
takich jak: projektowanie kotwienia elementów ścian osłonowych w podłuŜnych Ŝebrach 
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spręŜonych płyt dachowych, stosowanie zbyt małej otuliny prętów w elementach Ŝelbetowych 
oraz zbyt krótkie i niewłaściwie umiejscowione zakłady prętów zbrojeniowych. 

Przegląd obiektu i niezbędne pomiary przeprowadzono wczesną wiosną 2007 r. Oględzina-
mi objęto wszystkie elementy konstrukcyjne w rozpatrywanej części obiektu. Oprócz szczegó-
łowych oględzin wykonano takŜe wyrywkowe pomiary grubości ścianek stalowych elemen-
tów konstrukcji torów jezdnych suwnic oraz sklerometryczne badania wytrzymałości betonu 
w wybranych elementach. Wykonano takŜe odkrywki nadbetonu dźwigarów dachowych. 
Do najistotniejszych stwierdzonych wad i uszkodzeń naleŜały: 
• silne zawilgocenie elementów konstrukcji, głównie płyt dachowych, ale takŜe dźwigarów 

i słupów, wynikające z uszkodzonego i mocno zuŜytego pokrycia dachu; na znacznej 
powierzchni dachu pokrycie papowe od dłuŜszego czasu praktycznie nie istniało, co 
skutkowało uszkodzoną wylewką na płytach dachowych, a w wielu miejscach takŜe pokru-
szonym nadbetonem dźwigarów dachowych, wskutek destrukcji mrozowej wywołanej 
zamarzaniem przesiąkającej wody opadowej, 

• uszkodzenia mechaniczne oraz silne zarysowania płyt dachowych, 
• uszkodzenia mechaniczne krawędzi pasów górnych dźwigarów w miejscach oparcia 

podłuŜnych Ŝeber płyt dachowych, spowodowane ich wzajemnymi przesunięciami, 
• niska jakość nadbetonu dźwigarów, związana z niewłaściwym wykonaniem zbrojenia, 

niestarannym ułoŜeniem mieszanki (miejscami obserwowano brak nadbetonu) oraz 
niedostatecznym jej zagęszczeniem, 

• wygięcie pętli zbrojenia zespalającego dźwigary z nadbetonem i dociśnięcie ich czołowymi 
Ŝebrami płyt dachowych – zapewne jako wynik błędów montaŜu polegających na 
przesunięciu osi dźwigarów, 

• wzajemne przesunięcia płyt dachowych i dźwigarów, miejscami na tyle silne, Ŝe krawędzie 
czołowych Ŝeber płyt znajdowały się poza pasem dźwigara i w efekcie część płyt podparta 
była na niedopuszczalnie krótkich fragmentach, 

• szereg mechanicznych uszkodzeń słupów, zarówno w dolnej jak i górnej części, a takŜe 
błędy produkcyjne w postaci odchyłek geometrycznych, niewłaściwej otuliny i przesunię-
tego zbrojenia tak, Ŝe znakomita większość elementów na jednej ze ścian bocznych miała 
widoczne zbrojenie (zgodnie z uzyskanymi informacjami słupy prefabrykowane były 
metodą polową, w formach leŜących), 

• silna korozja powierzchniowa elementów stalowych (marek i okuć), 
• nieosiowe oparcie belek podsuwnicowych na słupach, wynikające z przemieszczeń monta-
Ŝowych samych słupów, gdzie w skrajnym przypadku oś podparcia belki podsuwnicowej 
leŜała w pobliŜu krawędzi słupa, 

• korozja powierzchniowa wszystkich elementów stalowych. 
WyŜej wymienione uszkodzenia miały charakter powtarzalny i dotyczyły w zasadzie całej 
konstrukcji obiektu. Przykłady opisanych nieprawidłowości i wad pokazano na rys. 3 i 4. 

       
Rys. 3. Struktura nadbetonu dźwigarów i jego brak widoczny w miejscu wykonania naświetla dachowego 
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Wykonane pomiary grubości ścianek głównych elementów konstrukcji stalowych wyka-
zały nieznaczne ubytki korozyjne. Na podstawie nieniszczących badań wytrzymałości betonu 
dokonano oceny betonu w poszczególnych elementach. Badania prowadzono w miejscach bez 
uszkodzeń strukturalnych i korozyjnych, a ich wyniki przedstawiono w tablicy poniŜej. 

Tablica 1. Ocena klasy betonu na podstawie badań sklerometrycznych 

Element Klasa betonu Jednorodność betonu 

dźwigary dachowe C30/37 (B37) dobra 

słupy C16/20 (B20) dostateczna 

 
Równocześnie z pracami prowadzonymi przez autorów, wykonany został szereg pomiarów 

geodezyjnych konstrukcji. Pomierzone zostały wielkości odzwierciedlające rzeczywiste usytu-
owanie słupów względem wyznaczonej teoretycznej siatki osi, przemieszczenie górnej części 
(głowicy) słupa w kierunku podłuŜnych osi hali względem teoretycznej siatki osi, przemie-
szczenia dolnego i górnego pasa dźwigara w płaszczyźnie poziomej względem teoretycznych 
osi poprzecznych hali oraz ugięcia dźwigarów dachowych w układzie lokalnym dla kaŜdego 
elementu. Uzyskane wyniki dały obraz losowo układających się, znacznych przemieszczeń 
elementów konstrukcji (słupów i dźwigarów dachowych) w kierunku podłuŜnym hali, przy 
skręceniu większości słupów wewnętrznych. 

   

   
Rys. 4. Przykłady uszkodzeń słupów, dźwigarów i płyt dachowych, opisanych w tekście 

PoniŜej, na rys. 5, przedstawiono wyniki pomiarów w wybranych fragmentach hali 
(pojedynczych układów poprzecznych). Cienką linią ciągłą oznaczono odległość dolnej części 
słupa lub dolnego pasa dźwigara dachowego od osi teoretycznej, natomiast linią kreskową 
odpowiednio – głowicy słupa i górnego pasa dźwigara. Wartości podano w milimetrach. 

Na podstawie wykonanych oględzin i badań stan techniczny obiektu określono jako zły, 
a lokalnie awaryjny. 
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Rys. 5. Przykłady poziomych przemieszczeń dźwigarów i słupów (opis w tekście); 

wartości odczytów w punktach pomiarowych połączono odcinkami prostymi 

3. Analiza przyczyn powstania uszkodzeń 

Analizując wyniki prac przeprowadzonych na przedmiotowym obiekcie stwierdzono, Ŝe 
zaistniała sytuacja nie jest z pewnością wynikiem działania wiatru na ściany osłonowe. 
Powstałe zagroŜenie wynika bowiem zarówno ze złego stanu i wadliwego podparcia płyt 
dachowych, jak teŜ niedostatecznej sztywności całego ustroju. To drugie wprost spowodo-
wane jest brakiem współpracy dźwigarów z przekryciem dachowym, z powodu złego stanu, 
a lokalnie braku nadbetonu na dźwigarach. Elementy te, w sytuacji braku stęŜeń podłuŜnych, 
jako jedyne zapewniały bowiem sztywność obiektu. Przyczyn obserwowanych wzajemnych 
przemieszczeń płyt dachowych i dźwigarów naleŜy więc dopatrywać się raczej w całej historii 
obiektu, a bezpośrednim czynnikiem zewnętrznym, wprawiającym w ruch powstały „mecha-
nizm”, są przede wszystkim oddziaływania pochodzące od uŜytkowanych w poszczególnych 
nawach suwnic (siły poziome działające wzdłuŜ toru).  

Warto w tym miejscu przypomnieć, Ŝe wg informacji uzyskanych od właściciela, w czasie 
budowy obiektu miała miejsce kilkumiesięczna przerwa. W jej trakcie słupy wstawione 
w kielichy stóp fundamentowych pozostawały nieutwierdzone, bez wypełnienia kielichów. 
Korozja (głównie mrozowa), która w tamtym czasie zapewne uszkodziła w nieznanym 
stopniu podstawy słupów i kielichy fundamentów, z pewnością przyczyniła się do obniŜenia 
sztywności zamocowania słupów. 

Dodać naleŜy, Ŝe wykonane obliczenia statyczno – wytrzymałościowe potwierdziły 
wystarczającą nośność konstrukcji torów jezdnych suwnic w obecnym układzie obciąŜeń. 

4. Projektowany sposób naprawy 

Na podstawie szeregu opisanych wyŜej prac i analiz stwierdzono, Ŝe konieczne jest prze-
prowadzenie kompleksowego remontu konstrukcji, a w tym wykonanie stęŜeń podłuŜnych 
hali oraz usztywnienie części słupów. Po przeanalizowaniu moŜliwości realizacji takiego 
zadania wybrano opisany dalej sposób rozwiązania problemu.  

Stateczność konstrukcji hali w kierunku podłuŜnym zapewniono poprzez wbudowanie stęŜeń 
w wybranych polach. Przyjęto zastosowanie stalowych stęŜeń portalowych poniŜej belek podsu-
wnicowych oraz stęŜeń cięgnowych w górnych gałęziach słupów. Zabudowa stęŜeń portalowych 
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dodatkowo eliminowała moŜliwość skręcania słupów wskutek obciąŜeń poziomych równole-
głych do torów suwnic. W kierunku poprzecznym sztywność układu konstrukcyjnego hali zape-
wniono poprzez dosztywnienie wybranych rzędów słupów, zarówno w części dolnej (poprzez 
zamknięcie słupa w Ŝelbetowy profil skrzynkowy), jak i w górnej (poprzez stęŜenia gałęzi). 
Do wzmacniania wybrano słupy leŜące w osiach A i D (rys. 1), tak, aby usztywniona została 
takŜe konstrukcja niezadaszonej części obiektu. Ponadto, zalecono doraźne zabezpieczenie 
wysuniętych płyt dachowych, poprzez ich podwieszenie za pośrednictwem odpowiednich 
wymianów stalowych (do sąsiednich płyt lub dźwigarów). Docelowo, zalecono demontaŜ płyt 
dachowych i zastąpienie ich lekkim pokryciem o konstrukcji stalowej, mocowanym do dźwiga-
rów poprzez obejmy, zapewniającym jednocześnie odpowiednie stęŜenie dźwigarów, zabezpie-
czające je przed wyboczeniem. Ponadto, zalecono oczyszczenie i naprawę powierzchniową 
(reprofilację) uszkodzonych dźwigarów oraz wszystkich słupów poza obszarami wzmocnień. 

   
Rys. 6. Widok zaprojektowanych stęŜeń podłuŜnych oraz szczegół dosztywnienia słupa w przekroju dwugałęziowym 

Do podanego powyŜej zakresu prac, za wyjątkiem docelowego zastąpienia płyt dachowych 
lekkim pokryciem stalowym, opracowano projekt wykonawczy. 

5. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i analiz, stan techniczny konstrukcji omawiane-
go obiektu określono jako zły, a w przypadku płyt dachowych przedawaryjny. Analiza wyni-
ków przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych konstrukcji wykazała znaczne przemieszcze-
nia praktycznie wszystkich elementów (zarówno słupów, jak i dźwigarów dachowych) 
w kierunku podłuŜnym hali, przy skręceniu większości słupów wewnętrznych. Ustalono, 
iŜ wynikało to ze znacznego obniŜenia sztywności konstrukcji, czego przyczyną w znacznym 
stopniu były błędy, niedokładności i zaniedbania w trakcie wykonania i montaŜu konstrukcji. 
Jako czynnik aktywny, powodujący występowanie obserwowanych przemieszczeń, wskazano 
oddziaływania poziome pochodzące od uŜytkowanych w nawach suwnic, a w znikomym, 
wręcz pomijalnym stopniu, obciąŜenie wiatrem nowowzniesionych ścian osłonowych. 

Kończąc, jako osobny i niezwiązany merytorycznie z tematem referatu wątek, wspomnieć 
naleŜy nierzetelne i niestety niepozbawione istotnych błędów opracowania, zarówno projekto-
we jak i eksperckie, związane z omawianym obiektem. Fakt ten przypomina w sposób szcze-
gólny o pojawiających się, ciągle jeszcze zbyt często, głosach dotyczących nierzetelnego rze-
czoznawstwa budowlanego. Jest to oczywiście odosobniony przypadek, jednak często, 
w ogólnie wyraŜanych opiniach, tego rodzaju działania negatywnie rzutują na obraz środo-
wiska inŜynierskiego. 


