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W Polsce od lat 50. ubiegłego stulecia 
dostrzega się rozwój budynków wyso-
kich oraz wysokościowych. Pierwszym 

budynkiem o znacznej wysokości jest Pałac 
Kultury i Nauki w Warszawie (wysokość całko-
wita 237 m, zakończenie budowy 1955 r.). We-
dług obowiązujących przepisów prawa budow-
lanego przez budynek wysokościowy rozumie 
się budynki powyżej 55 m nad poziomem tere-
nu (ponad 18 kondygnacji nadziemnych). 

Proces inwestycyjny tego typu obiektów, 
rozpoczynający się od procedur projekto-
wych, wymaga od jego uczestników szcze-
gółowej znajomości przepisów prawa, norm, 
przepisów techniczno-budowlanych, które 
czasami nie są precyzyjne. Zwraca się tu 
uwagę przede wszystkim na przepisy zabez-
pieczeń i wymagań przeciwpożarowych. Po-

Postęp cywilizacyjny miast generuje potrzebę wznoszenia budynków 
wielokondygnacyjnych oraz bardziej efektywnego wykorzystywania parametrów 
wytrzymałościowych stosowanych materiałów. W artykule przedstawiono przykład awarii 
stropu żelbetowego budynku wysokościowego spowodowanej zarówno błędami 
projektowymi, jak i wykonawczymi. 

Wzmocnienie konstrukcji stropu  
budynku wysokościowego  

nadto bardzo istotne jest przeprowadzenie 
we właściwy sposób procesu technologicz-
nego wznoszenia obiektów wysokościowych, 
w którym istotnym czynnikiem wpływającym 
na jakość prac jest doświadczenie wykonaw-
cy. Mimo że podkreśla się rangę i ważność 
przewidzenia wszelkich problemów projekto-
wych i wykonawczych, to i tak w trudnych re-
aliach finansowych projektanci i wykonawcy 
dopuszczają się zbyt wielu przypadków błę-
dów projektowych, niestarannej i niezgodnej 
z projektem oraz przepisami techniczno-bu-
dowlanymi realizacji.

W niniejszej pracy przedstawiono wybra-
ne, najważniejsze błędy projektowe i wyko-
nawcze stropu, które ujawniono podczas re-
alizacji dwukondygnacyjnej części podziem-
nej budynku wysokościowego.

Ogólna charakterystyka 
konstrukcji obiektu
Przedmiotem analiz jest strop żelbetowy 

w części podziemnej (garażowej), pomię-
dzy kondygnacjami -2 i -1 w kompleksie  
o zróżnicowanej części nadziemnej. Najwyż-
sza część złożonego kompleksu to budynek 
wieży (biurowo-mieszkalny) z 51 kondygna-
cjami nadziemnymi. 

Kompleks posadowiony jest na wspólnej, 
sztywnej płycie fundamentowej o zróżnico-
wanej grubości w zależności od obciążeń, 
około 10 m poniżej terenu w złożonych wa-
runkach gruntowych. Dodatkowo płyta funda-
mentowa w miejscach przyłożenia sił – pod 
słupami i pod trzonem – jest wzmocniona pa-
lami wierconymi o średnicy 1,5 m. Konstruk-
cję zaprojektowano na podstawowej siatce 
konstrukcyjnej 7,90 x 7,90 m. Główny szkie-
let monolityczny – układ płytowo-słupowy – 
usztywniony jest ścianami żelbetowymi szy-
bów windowych i klatek schodowych. Ele-
menty te zapewniają stateczność przestrzen-
ną poszczególnych części budynku (rys. 1.).

 Opis uszkodzeń
W czasie realizacji części nadziemnej kon-

strukcji budynku zaobserwowano liczne spę-
kania dolnej powierzchni stropu części pod-
ziemnej (rys. 2.). Rysy charakteryzowała 
zmienna rozwartość (od włoskowatej do na-
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Rys. 1. Model numeryczny: a) budynku wysokościowego wraz z zaznaczonym obszarem 
awaryjnym, b) analizowanego stropu
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wet około 1 mm) oraz nieregularne kształ-
ty i układy. Część tych spękań penetrowała 
przez całą grubość płyty, gdyż podczas opa-
dów deszczu przeciekała przez nie w spo-
sób ciągły woda. Ponadto zaobserwowano 
zbyt duże ugięcia stropów. Zgodnie z normą 
[1] ugięcie elementów żelbetowych powinno 
być mniejsze od 1/250 ich rozpiętości. Przy 
średnim rozstawie słupów ok. 8 m całkowite 
ugięcie płyty żelbetowej stropu nie powinno 
przekraczać ok. 3,2 cm. Przyjmując, że cię-
żar własny płyty stropowej stanowi ok. 50% 
całkowitych obciążeń stropu, ugięcie pły-
ty stropowej nie powinno przekraczać ok. 1,6 
cm. Pomierzone wartości ugięć w niektórych 
miejscach przekraczały dopuszczalne warto-
ści nawet o 50%. 

Awaria stropu na tym etapie budowy by-
ła sygnałem do tego, by przeprowadzić wizję 
lokalną na obiekcie i analizy wytrzymałościo-
we w celu ustalania przyczyn powstania rys, 
a także ich wpływu na konstrukcję budynku.  

Wybrane błędy projektowe oraz 
wykonawcze
Na etapie opracowywania projektu kon-

dygnacji podziemnych popełniono wiele błę-
dów, które ostatecznie miały bezpośredni 
wpływ na stan awaryjny stropu. Po weryfika-
cji obliczeń stwierdzono zbyt małą ilość zbro-
jenia głównego, szczególnie w obszarach 
otworów pozostawionych pod komunikację – 
windy. Braki w zbrojeniu oszacowano na po-
ziomie 40% w porównaniu ze zbrojeniem wg 
[1]. Ponadto w projekcie na całym obszarze 
stropu niedoszacowano zbrojenia ze względu 
na skurcz w betonie. Dla ograniczenia wielko-
ści rysy do af = 0,2 oraz przyjętej klasy eks-
pozycji stropu (XD1 i XD3) wynikającej z funk-
cji pomieszczeń (parkingi) zastosowano siat-
kę zbrojeniową z prętów o średnicy 12 mm  
o oczkach 25 x 25 cm. Zastosowane zbroje-
nie nie spełnia warunków normowych oraz 
wytycznych dotyczących minimalnego zbro-
jenia skurczowego np. wg [2], [3].

Na podstawie analiz warunków normowych 
konstrukcyjno-technologicznych, warunków 
ochrony antykorozyjnej (klas ekspozycji) oraz 
warunków przepisów ochrony przed ogniem 
stwierdzono, że założenia projektowe doty-
czące wielkości otulin w wielu przypadkach 
nie spełniały minimalnych wartości. Wyma-
gana ogólnie – ochrona konstrukcji, w tym 
ochrona przeciwkorozyjna, powinna być we-
dług [2] ustalona przez uwzględnienie spo-
sobu użytkowania, projektowanego okre-
su użytkowania, programu utrzymania oraz 
oddziaływań. Zatem grubość otuliny mu-
si być każdorazowo szczegółowo ustalana  
z przyszłym użytkownikiem, gdyż przez trwa-
łość konstrukcji rozumiemy spełnienie warun-
ków użytkowalności przez cały projektowany 
okres użytkowania, bez istotnego obniżenia 
walorów lub nadmiernych i nieprzewidzianych 
kosztów utrzymania [2]. Wielkość otuliny mu-

si być również dobrana w sposób zapewnia-
jący bezpieczne przekazanie sił przyczepno-
ści, należyte zagęszczenie betonu, ochronę 
stali przed korozją, odpowiednią odporność 
ogniową konstrukcji. Dla tego typu budyn-
ku należy przyjąć klasę konstrukcji S4 (okres 
użytkowania 50 lat). W projekcie dla stropów 
przyjęto grubość otuliny 30 mm, podczas 
gdy zgodnie z [2] wartość minimalnej grubo-
ści otuliny, z uwzględnieniem klasy konstruk-
cji oraz odchyłki otuliny ∆cdev, powinna wy-
nosić 40 mm dla XD1 oraz 50 mm dla XD3. 
Ponadto stwierdzono zbyt niską klasę wytrzy-
małości betonu dla stropu, wynikającą z kla-
syfikacji konstrukcji pod kątem obowiązują-
cych – odpowiednich klas ekspozycji. Strop 
powinien być w klasie wytrzymałościowej wy-
noszącej C35/45 dla XD3, a wykonano go  
w klasie C30/37.

Kolejnym istotnym aspektem jest kwe-
stia zapewnienia odporności ogniowej kon-
strukcji. Obowiązującą normą odnoszącą się 
do wymagań odporności ogniowej elemen-
tów konstrukcji jest norma [4], wprowadzona  
w październiku 2008 r. Norma ta jest drobną 
poprawką normy z maja 2008 r. – Projektowa-
nie z uwagi na warunki pożarowe i zastępuje 
normę z 2005 r. oraz instrukcję [5]. Przyjmu-
jąc założenie, że płyta stropowa pracuje dwu-
kierunkowo (momenty zginające w dwóch 
kierunkach są zbliżone), wartości przyję-
tych w projekcie grubości otulin były o oko-
ło 33% za małe w odniesieniu do warunków 
normowych.  

Pomierzone nadmierne ugięcia w strefie 
otworów dla komunikacji pionowej wynika-

ły z typowo wykonawczego błędu, tj. ze złe-
go wtórnego (zbyt późnego) podstemplowa-
nia stropu po zdjęciu deskowań. Ten błąd po-
wtórzył się również na pozostałej dużej części 
przedmiotowego stropu. 

Podczas wizji lokalnej na obiekcie przepro-
wadzono pomiary otulin zbrojenia przy uży-
ciu systemu FERROSCAN PS 200. Dokład-
ność pomiarów wynosiła 1 mm. Dla zbrojenia 
dolnego stropu otulina powinna wynosić min.  
40 mm (XD1), zaś dla zbrojenia górnego 50 
mm (XD3). Pomierzone wartości otulin zbro-
jenia stropu na poziomie 30 mm nie były 
zgodne z wymaganiami normowymi [2]. Do-
datkowo na pewnych obszarach górnej po-
wierzchni stropu stwierdzono widoczny układ 
głównych prętów zbrojeniowych, co świadczy 
o zbyt małej wielkość otuliny oraz dużej nie-
dbałości przy wykonywaniu stropu (rys. 3.).

O niestaranności wykonawcy świadczą rów-
nież pomierzone wzajemne różnice w poziomie 
dolej powierzchni płyty stropowej, które w kilku-
nastu miejscach znacznie przekraczały dopusz-
czalne wartości określone zgodnie z [2 ].

Naprawa i wzmocnienie stropu
W wyznaczonych obszarach stropów,  

w których występowały rysy o znacznych dłu-
gościach, zagęszczeniu i rozwartości – naj-
częściej w strefach przęsłowych, zapropo-
nowano wykonanie iniekcji ciśnieniowej spę-
kań żywicą epoksydową, a następnie spię-
cie ich włóknami węglowymi. Zalecono wyko-
nywać prace przy wykorzystaniu produktów 
posiadających odpowiednie atesty i aproba-
ty dopuszczenia.

Ry
s. 

a
rc

h.
 J

a
ce

k 
D

ud
ki

ew
ic

z

Rys. 2. Awaryjny strop: a) widok spękań dolnej powierzchni stropu, b) rzut fragmentu stropu ze 
schematycznie zaznaczonymi spękaniami dolnej powierzchni

Rys. 3. Powierzchnia górna stropu – widoczny układ prętów zbrojeniowych
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Streszczenie: Postęp cywilizacyjny miast ge-
neruje potrzebę zwiększania komfortu spo-
łeczeństwa w każdej dziedzinie jego działal-
ności, między innymi handlu, komunikacji, 
jak i warunków mieszkania. To z kolei tworzy 
potrzebę wznoszenia budynków wielokon-
dygnacyjnych oraz potrzebę bardziej efek-
tywnego wykorzystywania parametrów wy-
trzymałościowych stosowanych materiałów.  
W tym ciągłym procesie pokonywane są ko-
lejne bariery techniczne i technologiczne, któ-
re do tej pory mogły ograniczać rozwój bu-
downictwa. Jednak poszukiwanie nowych 
rozwiązań, a następnie ich wdrażanie, mo-
że doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeń-
stwa i stanów awaryjnych konstrukcji. W ar-
tykule przedstawiono przykład awarii stropu 
żelbetowego budynku wysokościowego spo-
wodowanej zarówno błędami projektowymi, 
jak i wykonawczymi. Zaprezentowano rozwią-
zania wzmocnienia konstrukcji. 
Słowa kluczowe: konstrukcje budowlane, 
konstrukcje stalowe, wzmacnianie konstruk-
cji budowlanych

Abstract: STRENGTHENING of CEILING 
STRUCTURE in the multi-storey building The 
progress of civilization of cities generates ne-
ed to increase the comfort of society in eve-
ry field of its activities, including trade, trans-
port, and living conditions. This in turn creates 
the need of building multi-storey buildings and 
the need of more efficient using of the strength 
parameters of the materials. In this continuous 
process are overcome the technical and tech-
nological barriers, which until now could limit 
the development of the construction industry. 
However, the searching for new solutions and 
their implementation can lead to reducing the 
safety of constructions and failure conditions 
in structures. The paper is an example of fa-
ilure of reinforced concrete ceiling in the multi-
-storey buildings due to design and executive 
mistakes. In this paper authors presented so-
lutions of strengthening the structure.
Keywords: building structures, steel structu-
res, strengthening of building structures

Dla stropów w stanie awaryjnym, na po-
wierzchniach których liczba rys oraz wy-
stępujące ugięcia uniemożliwiały wykona-
nie bezpośredniej iniekcji, zalecono wzmoc-
nienie poprzez zastosowanie stalowych kon-
strukcji wsporczych (z profili dwuteowych IPE, 
HEB) pod stropem celem właściwego pod-
parcia w polach 1,5 x 1,5 m (rys. 4a). Przed 
montażem elementów rusztu istotne było 
właściwe podstemplowanie stropu poniżej 
wzmacnianej części, tak aby przenieść ob-
ciążenie od siłowników. Konstrukcję wspor-
czą opierano na dodatkowych wzmocnie-
niach (stołkach) mocowanych do elemen-
tów nośnych konstrukcji budynku kotwami 
wklejanymi (rys. 4b). Po montażu rusztu za-
lecono iniekcję wszystkich zarysowań oraz 
podniesienie odporności ogniowej elemen-
tów stalowych specjalistycznymi warstwami 
ochronnymi. 

Ze względu na niespełnienie warunków 
dotyczących wymagań klas betonu i otulin 
dla stropu parkingu odnoszących do uwa-
runkowań klas ekspozycji konieczne było 
wykonanie zabezpieczeń powierzchni stro-
pu w taki sposób, aby było możliwe obniże-
nie wielkości otuliny i wytrzymałości jak dla 
klasy ekspozycji niższych, czyli odpowiednie 
powlekanie powierzchni betonowych. Dla 
powierzchni górnej stropu zaproponowano 
naprawę skorodowanych, zarysowanych po-
wierzchni stropu (metoda iniekcji) oraz wy-
konanie elastycznej warstwy żywicy poliure-
tanowej i żywicy mostkującej rysy. W przy-
padku odkrycia zbrojenia, co mogło nastą-
pić w miejscach małej otuliny górnej (rys. 3.), 
konieczne było wykonanie zabezpieczenia 
zbrojenia przed korozją poprzez dwukrot-
ne malowanie odpowiednim środkiem, a na-
stępnie wykonanie warstwy gruntującej oraz 
warstwy sczepnej celem położenia warstwy 
z betonu polimerowego. Powierzchnie dolne 
stropu, po dokonaniu napraw wynikających 
ze złego stanu technicznego, nakazano za-

bezpieczyć, nakładając odpowiednie powło-
ki ochronne.

Dodatkowo otulinę zbrojenia należało 
zwiększyć ze względu na wymagania odpor-
ności pożarowej. W tym celu zalecono wyko-
nanie natrysku z materiałów posiadających 
wymagane aprobaty i dopuszczenia. 

Uwagi końcowe 
W artykule zaprezentowano wybrane błędy 

projektowe oraz wykonawcze, których na eta-
pie wykonywania budynku wysokościowego 
można było uniknąć poprzez podjęcie wła-
ściwych działań korygujących. Niestety błę-
dy te w efekcie spowodowały stan awaryjny 
płyty stropowej, co z kolei wymusiło podjęcie 
kosztownych działań naprawczych i wzmoc-
nień konstrukcji już na etapie jej budowy.

Na podstawie analiz, symulacji kompute-
rowych oraz wizji lokalnych za główną przy-
czynę awarii stropu należy uznać niedosza-
cowanie w projekcie ilości zbrojenia głów-
nego ze względu na SGU stropu, zbyt ma-
łe otuliny prętów zbrojeniowych, które niewła-
ściwie przyjęto w projekcie oraz złe wtórne 
podstemplowanie stropu po zdjęciu desko-
wań. Opisane metody naprawy stanu awaryj-
nego stropu, które dla rys mało rozwiniętych 
polegały na czynnościach iniekcyjnych, zaś  
w przypadku dużych rozwarć rys oraz znacz-
nych ugięć płyty – na wcześniejszym podpar-
ciu niezależną stalową konstrukcją wsporczą, 
a następnie iniekcji, umożliwiły doprowadze-
nie stanu technicznego stropu do stanu bez-
piecznego w okresie wznoszenia budynku, 
jak i późniejszego użytkowania. 

Przy projektowaniu i wykonywaniu budyn-
ków, gdzie istotnym czynnikiem jest czas re-
alizacji zadania, należy podkreślić wyjątko-
wo ważne role osób sprawdzających, których 
działania mogą znacznie wpływać na ogra-
niczenie dodatkowych kosztów inwestycji, 
związanych np. z naprawą i wzmacnianiem 
konstrukcji budynku. 

Rys. 4. Konstrukcja wsporcza rusztu: a) układ belek stalowych, b) przykładowy detal oparcia 
belki
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