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AWARIA SUFITU PODWIESZONEGO – O KROK OD TRAGEDII
SUSPENDED CEILING COLLAPSE – ONE STEP FROM TRAGEDY

Streszczenie W referacie przedstawiono przypadek awarii sufitu podwieszonego w sali Rady Wydziału na
jednej z polskich uczelni. Brak właściwego projektu, w połączeniu z nieodpowiedzialnością i brakiem wyobraźni
wykonawcy, doprowadziły do sytuacji, kiedy tylko przypadkiem nie doszło do tragedii. Spadająca konstrukcja
o masie około 2 ton całkowicie zniszczyła wyposaŜenie sali, a analiza przebiegu awarii wykazała, Ŝe gdyby w jej
czasie w sali znajdowali się ludzie, byliby naraŜeni na cięŜkie uszkodzenia ciała, a nawet śmierć. Na podstawie
dostępnej dokumentacji technicznej, własnych inwentaryzacji oraz przeprowadzonych badań szczegółowo
przeanalizowano przyczyny wystąpienia awarii, wykazując szereg powaŜnych uchybień projektowych i wykonawczych. Jednocześnie zakwestionowano prawidłowość wykonania sufitów podwieszonych w sąsiadujących
pomieszczeniach, zalecając ich rozbiórkę lub wzmocnienie.
Abstract In this paper the suspended ceiling collapse in the Faculty Council hall at a polish university has been
presented. Lack of proper design documentation together with the contractor irresponsibility and indolence only
miraculously did not cause tragic situation. While collapsing, the structure that weighted about 2 tons, completely
damaged the hall equipment, whereas the collapse analysis proved threat to severe injuries and even death of
persons who would be present when the accident happened. The reasons of the collapse were carefully
investigated with accordance to accessible design documentation, self-surveys and detailed tests, showing both:
design and realization serious mistakes. At the same time, the proper montages of the suspended ceilings in the
neighbouring rooms were questioned and their either dismantling or strengthening were recommended.

1. Krótki opis konstrukcji budynku w rejonie awarii
Awaria, będąca przedmiotem referatu, miała miejsce w budynku dydaktycznym
wzniesionym w latach 70-tych dwudziestego wieku. W rozpatrywanym fragmencie obiektu,
stanowiącym przewiązkę pomiędzy głównymi bryłami, konstrukcję nośną wykonano jako
szkieletową, do poziomu pierwszego piętra Ŝelbetową, a powyŜej stalową.
Rzut przewiązki tworzą 3 pola konstrukcyjne, a więc 4 układy poprzeczne, złoŜone ponad
poziomem I piętra ze słupów stalowych i rygli stalowych, pomiędzy którymi rozpięte są pola
stropu. Rozstaw osiowy słupów układu poprzecznego wynosi około 8,5m, a odległość
pomiędzy poszczególnymi układami poprzecznymi 5,4m. Konstrukcje stropu wykonano jako
gęstoŜebrową, z prefabrykowanymi Ŝebrami Ŝelbetowymi i niewspółpracującymi pustakami,
monolityzowaną na budowie. Z pomiarów Ŝeber i pustaków wynika, Ŝe zastosowano strop
typu DZ-3.
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W oryginale, na kaŜdym z pięter przewiązki usytuowane były sale dydaktyczne i korytarz,
wzajemnie oddzielone murowanymi z cegły dziurawki ścianami działowymi. Sala Rady
Wydziału, pełniąca jednocześnie rolę pomieszczenia dydaktycznego, powstała w wyniku
wyburzenia wspomnianych ścian działowych i połączenia niemal całej powierzchni łącznika
w jedno pomieszczenie. Ze względów funkcjonalnych salę połączono z niewielkim pokojem
obrad, przedsionkiem i kuchnią, zlokalizowanymi w jednym z głównych segmentów.
2. Konstrukcja sufitu podwieszonego
Projekt, będący podstawą realizacji przebudowy, praktycznie nie zawierał wytycznych co
do konstrukcji sufitu podwieszonego. Na rysunkach i w opisie technicznym ograniczono się
do następujących zapisów:
• strop podwieszony z płyt „Fermacell” grubości 1 cm,
• stropy podwiesić na kształtownikach systemowych („Nida Gips”),
• wyrównać powierzchnię stosując wyprawę tynkarską,
• montować strop podwieszony według rysunku zestawczego,
• przed załoŜeniem płyt załoŜyć ewentualną instalację elektryczną bądź alarmową,
• malować w kolorze uzgodnionym z projektantem,
• naleŜy wykonać renowację tynków pozostałych po wyburzeniach przegród
budowlanych.
Z cytowanych wyŜej fragmentów dokumentacji wynika, Ŝe nie zawierała ona konstrukcyjnego
rozwiązania sufitu podwieszonego, a jedynie jego geometrię i typ płyt oraz układ podstawowego wyposaŜenia (lampy, wywietrzniki).
Prace objęte projektem odbywały się na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta
Miasta i wpisywane były do Dziennika Budowy. Trzeba tutaj dodać, Ŝe zapisy te były
nieformalne, bowiem Dziennik nie został wydany przez organ udzielający pozwolenia na
budowę i nie był opatrzony stosownymi pieczęciami.
Zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora, prace budowlane wykonano w okresie od
września do listopada (grudnia) 2006 r. Zapisy prowadzone w Dzienniku Budowy obejmowały okres o dnia 25 września 2006 r. do dnia 05 października 2006 r. i Ŝaden z nich nie dotyczył sufitu podwieszonego.
Sufit podwieszony w sali Rady Wydziału wykonany został jako konstrukcja wielopoziomowa. Część obwodowa i elementy obudowujące stalowe rygle poprzecznych ram konstrukcji budynku wykonane zostały w jednej płaszczyźnie, w stosunku do której podniesiono
poziom wewnętrznego fragmentu sufitu i pasm wzdłuŜ linii okien.
Sufit wykonano z płyt gipsowo-włóknowych „Fermacell” o grubości 10 mm, na ruszcie
stalowym. Do wykonania rusztu, zgodnie z wynikami oględzin konstrukcji, uŜyto profili typu
CD60 z blachy o grubości 0,50 mm, a sporadycznie 0,60 mm.
Układ profili był następujący:
• w środkowej, podwyŜszonej części sufitu do stropu podwieszono profile poprzeczne
(prostopadłe w stosunku do długości sali), rozmieszczone w rozstawie co około 0,6 m,
do których bezpośrednio zamocowano płyty Fermacell; na długości kaŜdego z pól sufitu
zastosowano dwa profile podłuŜne, pełniące rolę usztywnienia konstrukcji,
• w obwodowej, obniŜonej części sufitu, do stropu podwieszono profile podłuŜne (równoległe w stosunku do długości sali), a do nich odcinki profili poprzecznych, do których
zamontowano płyty Fermacell,
• stalowe rygle ram nośnych budynku obudowano do poziomu obniŜonej części sufitu.
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Profile pomiędzy sobą połączono systemowymi łącznikami krzyŜowymi bez oznaczenia
producenta.
Profile podwieszono do stropu stosując wieszaki obrotowe ze spręŜyną, zamontowane na
prętach mocujących ∅4 mm z oczkiem, kotwionych w konstrukcji stropu. W typowych
polach profile podwieszane były co 1,20 m, jednak układ ten w wielu miejscach nie był
w pełni regularny.
Do zakotwienia prętów mocujących uŜyto tworzywowo-metalowych łączników rozporowych (tzw. „kołków szybkiego montaŜu”) o długości 40 mm.
W obrębie sufitu podwieszonego wbudowano następujące urządzenia:
• w obwodowej, obniŜonej części sufitu naprzemiennie głośniki systemu nagłośnienia sali
i lampy wpuszczane w sufit, a wzdłuŜ linii okien i przy ścianie szczytowej po stronie
budynku „B” czterosegmentowe nawiewniki szczelinowe, podłączone aluminiowymi
przewodami elastycznymi do pionów instalacji klimatyzacyjnej,
• w środkowej, podwyŜszonej części stropu głośniki DSO, lampy nasufitowe oraz rzutnik
multimedialny.
Podczas montaŜu nawiewników szczelinowych przerwano ciągłość części profili CD60.
3. Opis awarii sufitu
W dniu 8 czerwca 2007 r. sufit podwieszony uległ awarii (rys. 1). Spadła płyta Fermacell
razem z rusztem systemowym i zamontowanymi w stropie urządzeniami oraz z częścią
prętów mocujących wraz z łącznikami rozporowymi. Obszar awarii ograniczony został
w przybliŜeniu linią zmiany płaszczyzny sufitu wzdłuŜ ścian poprzecznych i liniami nawiewników szczelinowych wzdłuŜ podłuŜnych ścian pomieszczenia (okien).

Rys. 1. Widok ogólny sali po awarii sufitu podwieszonego
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Podczas oględzin miejsca awarii poczyniono następujące obserwacje:
oderwanie się konstrukcji sufitu podwieszonego od stropu nastąpiło na jeden z dwóch
podstawowych sposobów:
⇒ wskutek wyrwania ze stropu łączników rozporowych (rys. 2),
⇒ wskutek oderwania się profili CD60 od wieszaków obrotowych (rys. 3),
połoŜenie stropu po awarii i sposób wygięcia profili wskazywały, Ŝe awaria została
zainicjowana w środkowej (podwyŜszonej) części pola, postępując dalej w sposób
lawinowy,
bazując na układzie wymienionych wyŜej sposobów zniszczenia elementów mocujących
stwierdzono, Ŝe awaria zainicjowana została poprzez wyrwanie ze stropu kilku sąsiadujących ze sobą łączników rozporowych, co spowodowało przeciąŜenie, a w konsekwencji
zniszczenie kolejnych łączników,
awaria zatrzymała się w liniach nawiewników szczelinowych (rys. 4), bowiem został tam
przerwany (przecięty) system profili CD60.

Rys. 2. Przykład wyrwania niemal wszystkich łączników rozporowych z fragmentu stropu

Rys. 3. Przykład oderwania się profili CD60 od wieszaków obrotowych ze spręŜyną
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Rys. 4. Zasięg awarii – linia nawiewników szczelinowych

Biorąc pod uwagę powyŜsze stwierdzenia, wybiórczo skontrolowano sposób osadzenia
łączników rozporowych w pierwszym, najlepiej dostępnym polu stropu. W wyniku dokonanych odkrywek i pomiarów stwierdzono, co następuje:
• teoretyczne trasowanie połoŜenia łączników rozporowych przeprowadzono tak, aby trafiały
one w dolne półki prefabrykowanych Ŝelbetowych Ŝeber stropowych (krzyŜyki narysowane
na suficie),
• w praktyce widocznych jest wiele miejsc, gdzie wiercono 2 lub 3 sąsiadujące ze sobą
otwory (rys. 5),
• znaczna część otworów, z których wyrwane zostały łączniki rozporowe, nie trafiła
w Ŝelbetowe Ŝebra stropowe, lecz w szczelinę pomiędzy krawędzią Ŝebra i pustakiem
(rys. 6) lub w krawędź pustaka),
• część tworzywowych tulei łączników, które zostały wyrwane ze stropu, wykazuje ślady
wbijania „na siłę”, widoczne w postaci deformacji tulei (rys. 7),
• zmierzona w odkrywkach grubość tynku na dolnej powierzchni Ŝeber stropowych wynosiła
od 20 do 30 mm; w miejscach kotwienia prętów mocujących tynk nie został skuty.

Rys. 5. Przykład wiercenia sąsiadujących otworów w stropie
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Rys. 6. Przykład otworu montaŜowego w szczelinie pomiędzy Ŝebrem i pustakiem

Rys. 7. Przykład deformacji tulei łącznika w wyniku niewłaściwego montaŜu

NiezaleŜnie od wyŜej wymienionych uwag i spostrzeŜeń, naleŜy zwrócić uwagę na fakt
pozostawienia przez wykonawcę całkowicie niezabezpieczonego dolnego fragmentu jednego
ze stalowych rygli głównego układu nośnego budynku, na ponad połowie długości (rys. 8).
Jest to rozwiązanie niedopuszczalne z uwagi na bezpieczeństwo poŜarowe obiektu. Zapis
o konieczności uzupełnienia tynków po wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych znalazł
się w projekcie.

Rys. 8. Odkryty i niezabezpieczony stalowy rygiel szkieletu budynku
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4. Ocena zgodności wykonanych prac z przepisami i wymogami technicznymi
Podczas realizacji sufitu podwieszonego popełniono wiele błędów formalnych i technicznych.
Do błędów formalnych naleŜały:
• przystąpienie do prac bez waŜnego Dziennika Budowy,
• realizacja sufitu podwieszonego bez stosownego projektu; obowiązek wykonania projektu
sygnalizowany jest w praktycznie wszystkich dokumentach technicznych dotyczących
systemowych rozwiązań sufitów podwieszonych, na przykład [1],
• odbiór prac bez projektu jak wyŜej, co uniemoŜliwiło ocenę prawidłowości ich wykonania.
Z formalnego punktu widzenia uznać naleŜy, Ŝe prace realizowane były bez kierownika
budowy, bowiem ten – wobec braku waŜności Dziennika Budowy – nie był uprawniony do
pełnienia przypisanej mu funkcji.
Popełnione podczas realizacji prac błędy techniczne to:
• zastąpienie zalecanych profili z blachy o grubości 0,60 mm profilami z blachy 0,50 mm,
• zastosowanie tworzywowo-metalowych łączników rozporowych do montaŜu prętów
mocujących, podczas gdy w powołanym w projekcie rozwiązaniu systemowym Nida Gips
łączniki rozporowe wbijane z kołkiem z tworzywa sztucznego nie są dopuszczone do
sufitów podwieszonych; system ten przewiduje w przypadku sufitów podwieszonych
zastosowanie pierścieniowych kotew rozporowych lub dybli sufitowych metalowych [2];
podobny zapis istnieje w przypadku łączników firmy Koelner [3], gdzie dopuszcza się
jedynie kotwy rozporowe ze stali lub kotwy wbijane ze stali spręŜynowej,
• kotwienie części tworzywowo-metalowych łączników rozporowych poza Ŝelbetowymi
Ŝebrami nośnymi stropu,
• kotwienie tworzywowo-metalowych łączników rozporowych przez warstwę tynku o grubości minimum 20 mm; w efekcie, po odliczeniu średnicy pręta mocującego, rzeczywista
głębokość zakotwienia łącznika w elemencie Ŝelbetowym nigdzie nie przekraczała 15 mm,
podczas, gdy zgodnie z [4], minimalna głębokość osadzenia łącznika o średnicy 6 mm
w materiale nośnym wynosi 30 mm.
Autorzy nie mieli dostępu do materiałów dotyczących wymaganej odporności ogniowej sufitu
podwieszonego zabudowanego w sali Rady Wydziału. Bazując jednak na dostępnych
w literaturze materiałach [2], [5], [6] uznać naleŜy, Ŝe jeśli wymagamy odporności
ogniowej sufitu podwieszonego, nie moŜe on być kotwiony do stropu przy uŜyciu kołków
szybkiego montaŜu z koszulkami z tworzywa sztucznego, a do zawieszenia rusztu naleŜy
uŜywać wyłącznie wieszaków noniuszowych, a nie spręŜynowych.
5. Ocena przyczyn awarii
Bazując na przedstawionych wyŜej opisach, jako główną przyczynę wystąpienia awarii
sufitu podwieszonego w sali Rady Wydziału uznano niewłaściwe (zbyt płytkie i niestaranne)
osadzenie tworzywowo-metalowych łączników rozporowych w Ŝelbetowych Ŝebrach nośnych
stropu. Kolejną przyczyną zaistniałej sytuacji było zastosowanie łączników z koszulkami
z tworzywa sztucznego, zamiast zalecanych łączników w całości metalowych.
Pewne znaczenie miało zastosowanie w ruszcie nośnym stosunkowo wiotkich profili –
w przypadku profili o większej sztywności zaistniałyby korzystniejsze warunki współpracy
sąsiadujących kotew. Niemniej jednak, w sytuacji opisanych w poprzednim akapicie błędów
kotwienia, wprowadzenie sztywniejszych profili zapewne nie zapobiegłoby awarii.
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6. Podsumowanie
Przedstawiona w referacie awaria sufitu podwieszonego była w zasadzie nieunikniona,
wobec nawarstwienia się błędów, popełnionych na praktycznie wszystkich etapach realizacji.
Kolejno zawiedli: projektant, wykonawca i nadzór. AŜ dziwne, Ŝe tak wadliwa konstrukcja
przetrwała około pół roku, bez widocznych oznak zagroŜenia.
Przypadkowi jedynie przypisać naleŜy, Ŝe awaria nastąpiła w momencie, kiedy w sali nie
odbywały się obrady lub zajęcia dydaktyczne. W świetle cytowanego obrazu zniszczenia
przypuszczać naleŜy, Ŝe doszłoby wówczas do tragedii. Świadkiem awarii była przebywająca
w rogu pomieszczenia pracownica Wydziału. Z jej relacji wiadomo, Ŝe sufit spadł w ciągu
zaledwie paru sekund, nie dając szans ucieczki z większości powierzchni sali.
Jako swoistą ciekawostkę dodać moŜna, Ŝe przedstawiony przez wykonawcę projekt
techniczny wykonania nowego sufitu, zastępującego zniszczony, zawierał kolejne błędy,
groŜące powtórzeniem awarii, nawet na większą skalę.
Cytowany przypadek prowadzi do dość oczywistego wniosku – nawet drugorzędne
i pozornie nieistotne elementy konstrukcyjne i wykończeniowe mogą sprawić ogromne
kłopoty, jeśli tylko zlekcewaŜymy je na etapie projektowania, wykonawstwa i nadzoru.
Nauczony doświadczeniem administrator budynku zlecił przegląd pozostałych sufitów
podwieszonych. Wszystkie one zamontowane były na łącznikach z koszulkami z tworzywa
sztucznego, w sposób równie niestaranny, jak w opisanym przypadku. We wszystkich tych
pomieszczeniach zalecono demontaŜ sufitów i ich ponowne wbudowanie na podstawie
prawidłowo wykonanego projektu technicznego.
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