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1. Wprowadzenie

W ostatnich latach popularne stały 

się dwuspadowe dźwigary żelbe-

towe stosowane w dachach hal 

przemysłowych z lekkim pokry-

ciem o ciężarze powierzchniowym 

około 0,4 kN/m2 (bez ciężaru wła-

snego dźwigarów). Na takie roz-

wiązania pozwalają produkowane 

w kraju blachy fałdowe opierane 

bezpośrednio na dźwigarach lub 

płatwiach. Ten pierwszy przypa-

dek występuje w hali, w której 

zastosowano żelbetowe dźwiga-

ry dachowe o rozpiętości 24,0 m 

(rys. 1) w zasadniczym rozsta-

wie co 6,0 m (rys. 2). Dźwigary 

wykonano z betonu klasy C35/45 

i stali klasy A-IIIN (wg [6]). Ze 

względu na podobne obciążenia 

wynikające z rozstawu dźwigarów 

(rys. 2) podzielono je na dwa typy. 

W ramach jednakowych gabary-

tów nieznacznie zróżnicowano sto-

pień zbrojenia rozciąganego, który 

wynosił w środku rozpiętości 1,46 

lub 1,64%. Według projektu ele-

mentom należało nadać podczas 

produkcji ugięcie odwrotne, które 

w środku rozpiętości miało wyno-

sić 60 mm.

Po czterech latach eksploatacji 

przedmiotowej hali stwierdzono 

uszkodzenia elementów niekon-

strukcyjnych znajdujących się 

bezpośrednio pod dźwigarami 

(ścianki działowe, sufity pod-

wieszone, ażurowe konstrukcje 

dzielące kubaturę magazynu). 

Uszkodzenia te powstały na sku-

tek nadmiernych ugięć dźwigarów 

dachowych. Deformacje niektó-

rych dźwigarów widoczne były 

„gołym okiem” (rys. 3). Na rysun-

ku 4 pokazano kąt obrotu belki na 

podporze, a na rysunku 5 przej-

ście dźwigara przez ścianę dzia-

łową (można zauważyć zetknięcie 

się spodu półki elementu z krawę-

dzią płyty gipsowo-kartonowej).

Rys. 3. Ugięcie dźwigara widoczne 
wzdłuż okien świetlika

Rys. 4. Oparcie dźwigara na pod-

porze

Rys. 5. Przejście dźwigara przez 
ścianę działową

Rys. 1. Geometria dźwigarów (wymiary w mm) Rys. 1. Przekrój podłużny hali (wymiary w cm)

Przyczyny nadmiernych ugięć żelbetowych 

dźwigarów dachowych o rozpiętości 24 m
Dr inż. Dariusz Styś, dr inż. Michał Musiał, Politechnika Wrocławska
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2. Opis stanu technicznego

Zaistniałe okoliczności wymusiły 

na wykonawcy obiektu obserwa-

cję dźwigarów w fazie eksploatacji. 

Trzykrotnie od wbudowania dźwiga-

rów przeprowadzono pomiar ugięć 

metodą niwelacji. Pomiary przepro-

wadzone w dwuletnich odstępach 

wykazały, że ugięcia nie ustabili-

zowały się. Po ostatnich pomia-

rach ugięć (upłynęły cztery lata od 

oddania obiektu) w trzech dźwi-

garach stwierdzono przekroczenie 

ugięć dopuszczalnych.

Wyniki pomiarów ugięć dźwigarów 

zilustrowano na wykresach (rys. 

6÷8). Na rysunku 6 przedstawio-

no wyniki pomiarów ugięć sied-

miu dźwigarów po dwóch latach 

eksploatacji (2009 r.), na rys. 7 po 

czterech latach (2011 r.). Na rys. 

8 zamieszczono zestawienie ugięć 

dla dźwigarów 1 i 2, w których 

stwierdzono przekroczenie stanu 

granicznego ugięć według normy 

[6] a
lim

 = l
eff

 / 250 = 24000 / 250 = 

96 mm.

Względny przyrost ugięć dźwiga-

rów w czasie dwóch lat wyniósł 

około 50%. Porównanie to nie doty-

czy elementu 3, gdyż nie prze-

prowadzono dla niego pomiarów 

w 2009 r. Widoczne jest przekro-

czenie dopuszczalnych ugięć, 

wynoszących w tym przypadku 

a
lim

 = 96 mm. W marcu 2011 r. 

wykonano dodatkowe pomia-

ry ugięć. Nie wniosły one jednak 

nowych spostrzeżeń. Pomiary pro-

wadzone były w podobnych warun-

kach obciążeniowych (bez obcią-

żeń zmiennych śniegiem). Okres 

czasowy między dwoma ostatnimi 

pomiarami ugięć był jednak zbyt 

krótki, aby wyrokować o ustabilizo-

waniu się odkształceń dźwigarów.

Na podstawie oględzin dźwigarów 

stwierdzono w strefie przęsłowej 

występowanie rys prostopadłych 

Rys. 6. Ugięcia dźwigarów w 2009 r.

Rys. 7. Ugięcia dźwigarów w lutym 2011 r.

Rys. 8. Rozwój ugięć dźwigarów w czasie

do osi elementu o rozwartości 

0,1–0,2 mm. Zważywszy na nieagre-

sywną klasę ekspozycji w obiekcie 

nie uznano tych wartości za niebez-

pieczne.

Uzupełnieniem badań niezbęd-

nych do oceny przyczyn wystąpie-

nia nadmiernych ugięć dźwigarów 

było określenie klasy betonu meto-

dą sklerometryczną. Ze względu 

na znaczne „nasycenie” dźwigarów 

prętami stalowymi (zbrojenie rozcią-

gane i ściskane, zbrojenie poprzecz-

ne oraz siatki przeciwskurczowe) 

zrezygnowano z wycinania próbek 

betonu, celem skalowania młotka 

Schmidta w badaniach niszczących. 

Do szacunkowego określenia klasy 

betonu wykorzystano jedną z krzy-

wych transformujących liczbę odbi-

cia na wytrzymałość na ściskanie 

proponowanych przez instrukcję [2]. 

W wyniku badań określono wytrzy-

małość betonu odpowiadającą kla-

sie C30/37, czyli o klasę niższą od 

założonej w projekcie.

3. Analiza przyczyn 
nadmiernych ugięć

Analiza dostarczonej dokumenta-

cji wykazała, że wiek dźwigarów 

w chwili wbudowania wynosił 4÷7, 

11÷21 lub 19÷23 dni (w zależności 

od daty dostarczenia elementów na 

budowę). Dla zaistniałych warun-

ków obliczono końcową wartość 

współczynnika pełzania betonu 

zgodnie z normą [6]. Wyniki obli-

czeń przedstawiono na rysunku 9.

Z harmonogramu dostaw dźwiga-

rów na budowę wynika, że część 

z nich w chwili montażu miała 4 dni. 

W związku z tym wartość współczyn-

nika pełzania betonu w tych dźwi-

garach mogła osiągnąć znacznie 

większą wartość niż założono w pro-

jekcie. Należy zdać sobie sprawę, 

że zależności normowe pozwalają 

jedynie oszacować wartość końco-

wego współczynnika pełzania beto-

nu. Dokładne jego obliczenie jest 

jednak niemożliwe. Wartość końco-

wa współczynnika pełzania betonu 

zależy bowiem od wielu czynników 

[3], takich jak: wytrzymałość betonu 

na ściskanie, moduł sprężystości 
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betonu w chwili obciążenia, zawar-

tość kruszywa grubego, długość 

pielęgnacji betonu, wymiary ele-

mentu konstrukcyjnego, wilgotność 

względna i temperatura otoczenia, 

a nawet konsystencja mieszanki 

betonowej.

W obliczeniach ugięć elementów 

żelbetowych według norm [6, 8] 

współczynnik pełzania betonu jest 

dzielnikiem, redukującym moduł 

sprężystości betonu. Dwukrotne 

zwiększenie współczynnika pełza-

nia betonu znajduje odbicie w około 

dwukrotnym wzroście ugięć. 

Przyczyny nadmiernych ugięć belek 

można zatem upatrywać w przed-

wczesnym obciążeniu elementów.

Następną z przyczyn tak znacz-

nych przemieszczeń mógł być brak 

odwrotnej strzałki ugięcia bądź zbyt 

mała jej wartość. Powyższe wnioski 

poparto stosownymi obliczeniami. 

Przykładowe wyniki dla dźwigara nr 

3 zestawiono na wykresie (rys. 10). 

Pokazano ugięcia elementu w zależ-

ności od wieku betonu w chwi-

li obciążenia w przypadku braku 

strzałki odwrotnej oraz w przypadku 

pełnej jej wartości (60 mm). W obli-

czeniach posłużono się metodą 

Maxwella – Mohra. Zmienne na dłu-

gości parametry przekroju zostały 

opisane zależnościami funkcyjnymi.

Trzeci z prawdopodobnych powo-

dów przekroczenia warunku ugięć 

związany jest ze specyfiką wyko-

nywania tego typu elementów pre-

fabrykowanych. Belki te betono-

wane są w pozycji wbudowania 

(tzn. z półką na górze). Ze wzglę-

du na znaczną ich wysokość oraz 

potrzebę uzyskania bardzo gładkich 

powierzchni bocznych wydłuża się 

czas wibrowania. Może to prowa-

dzić do segregacji kruszywa w beto-

nie (szczególnie groźne w betonie 

o konsystencji półpłynnej i płynnej). 

Frakcje grube opadają na spód 

formy, na górze pozostają frakcje 

drobne. W fazie eksploatacji w stre-

fie ściskanej występuje beton o wła-

ściwościach podobnych do betonu 

piaskowego. Jak wiadomo charak-

teryzuje się on znacznie niższym 

modułem sprężystości i większym 

skurczem, co przekłada się na duże 

Rys. 9. 
Współczynnik 

pełzania w funk-

cji wieku betonu 
w chwili obcią-

żenia

Rys. 10. Wyniki obliczeń

wartości ugięć w stosunku do prze-

widywanych w projekcie. 

Celem wykazania jaki to może 

mieć wpływ na ugięcia przedmio-

towego dźwigara przeprowadzono 

dodatkowe obliczenia z wykorzysta-

niem wytycznych normy do pro-

jektowania konstrukcji żelbetowych 

(PN-B-03264:1984). Wyniki obliczeń 

zestawiono w tabeli 1. Założenie, że 

w strefie ściskanej belki znajduje się 

piaskobeton klasy C30/37 pozwoliło 

określić ugięcie na poziomie warto-

ści dopuszczalnej. Należy przypusz-

czać, że nadmierne ugięcia dźwiga-

rów są następstwem kilku czynników 

wymienionych wyżej.

Trudno jest natomiast wysunąć jed-

noznaczne wnioski co do klasy beto-

nu. Wyniki badań nieniszczących 

opracowane były z wykorzystaniem 

istniejącej krzywej konwersji. Celem 

dokładnego określenia klasy betonu 

z wykorzystaniem młotka Schmidta 

należałoby określić krzywe odpowia-

dające betonowi z jakiego wykonano 

elementy. Istnieją jednak przesłan-

ki, które świadczą o tym, że beton 

może mieć niższą klasę w wyniku 

przedwczesnego obciążenia. Fakt 

ten znajduje potwierdzenie w bada-

niach laboratoryjnych cytowanych 

w pracy [1].

W związku z ewentualną, zaniżo-

ną klasą betonu przeprowadzono 

obliczenia sprawdzające stanu gra-

nicznego nośności. W obrębie każ-

dego typu dźwigara wybrano naj-

bardziej obciążone. W przypadku 

belek sąsiadujących z podniesioną 

częścią dachu uwzględniono zwięk-

szone obciążenie śniegiem, będące 

efektem powstawania tzw. worków 

śnieżnych. Stopień wytężenia dźwi-

garów w stanie granicznym nośno-

ści wynosi od 80 do 85%.

Tabela 1. Wyniki obliczeń ugięć dźwigara według PN-B-03264:1984

L. p. Klasa i rodzaj betonu
Moduł Younga 

E
cm

[GPa]

Współczynnik
pełzania ρ

p

[–]

Ugięcie
[mm]

1 Beton C35/45 34 GPa
3,0

(beton poddany obróbce 
termicznej)

77

2 Beton C30/37 32 GPa 81

3 Piaskobeton C30/37 25 GPa 96
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4. Propozycje napraw

Według przeprowadzonych obliczeń 

dźwigary dachowe nie wymagają 

wzmocnienia ze względu na stan 

graniczny nośności na zginanie i ści-

nanie. Zalecono jedynie okresowe 

przeglądy stanu technicznego dźwi-

garów (ze szczególnym uwzględ-

nieniem ugięć oraz rozwartości rys). 

Mimo powyższego, wykonawca 

obiektu zamówił u autorów kon-

cepcję wzmocnienia, które miałoby 

ustabilizować ugięcia na poziomie 

a < a
lim

 = 96 mm. W porozumieniu 

z wykonawcą dźwigarów opracowa-

no trzy warianty wzmocnienia [4, 5].

W pierwszym z nich zaproponowa-

no zastosowanie sztywnej podpory 

w środku rozpiętości. Argumentem 

przemawiającym za tym rozwią-

zaniem był znaczny udział obcią-

żeń stałych w chwili wzmocnienia. 

Obliczenia wykazały bowiem, że 

górne włókna elementu w środku 

rozpiętości byłyby ściskane nawet 

po wprowadzeniu dodatkowej pod-

pory. Problemów mogłoby nato-

miast nastręczać zamontowanie sta-

lowego słupa, stanowiącego podpo-

rę i wystąpienie sił tnących w strefie 

środkowej belki, w której brak jest 

zbrojenia obliczeniowego na ścina-

nie. Ze względu na dużą wysokość 

słupa, jego przekrój poprzeczny 

byłby dość znaczny (według obli-

czeń 2 × ceownik 260). Ponadto, 

słup wymagałby wykonania dodat-

kowego fundamentu.

Drugie z rozwiązań sugerowane 

przez Zamawiającego polegałoby 

na zastosowaniu układu wieszaro-

wego z siłą w środku rozpiętości. 

Poglądowy rysunek rozwiązania 

pokazano na rysunku 11.

Aby osiągnąć żądany efekt odcią-

żenia dźwigara należałoby zapew-

nić odpowiednio duży kąt między 

osią wzmocnionej belki a cięgnami. 

Skutkowałoby to znaczną wyso-

kością słupka stalowego w środ-

ku rozpiętości (należałoby wysu-

nąć go około 1,2 m poniżej dolnej 

powierzchni belki). Za niewątpliwe 

wady obu powyższych rozwiązań 

można uznać ograniczenie kubatury 

użytkowej hali.

Trzecie z proponowanych rozwią-

zań polegałoby na zastosowaniu 

zewnętrznego zbrojenia stalowego. 

Należałoby wykonać konstrukcję 

wzmacniającą (elementy kotwiące 

przy podporach, dewiatory w przę-

śle i cięgna z prętów). W celu uak-

tywnienia zbrojenia zewnętrznego 

należałoby nadać mu wstępne 

naprężenie. Schemat rozwiązania 

pokazano na rysunku 12.

4. Podsumowanie

1. Opisane dźwigary żelbetowe 

są specyficzne ze względu na 

znaczną ich rozpiętość i smukłość 

(l
eff

/h=20). Dla rozpiętości 24,0 m 

najrozsądniejszym rozwiązaniem 

byłoby zastosowanie dźwigarów 

strunobetonowych.

2. Względy wykonawcze i duże 

tempo realizacji inwestycji powo-

dują, że prefabrykaty żelbetowe 

są zbyt szybko dostarczane na 

budowę i montowane na pod-

porach. Uwidacznia się wówczas 

znaczący wpływ efektów reolo-

gicznych (głównie pełzania). Nie 

bez znaczenia jest także znacz-

ny udział ciężaru własnego dźwi-

garów wynoszący, przy lekkim 

pokryciu z blach fałdowych, około 

55 – 60 % obciążenia całkowite-

go.

3. Według aktualnie obowiązującej 

normy [7] obciążenia długotrwałe 

od śniegu powinny wynosić 20% 

całkowitego obciążenia śniegiem. 

Nie zawsze znajduje to odbicie 

w obliczeniach statycznych.

4. Znacznym utrudnieniem przy 

projektowaniu wzmocnienia tego 

typu dźwigarów jest obecność licz-

nych instalacji podwieszanych do 

dolnej półki belek. Między innymi 

z tego względu za najwłaściwsze 

uznano wzmocnienie dźwigarów 

zewnętrznymi cięgnami biegnącymi 

po obu jego stronach na dewiato-

rach i kotwionych nad podporami.
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Rys. 11. Schemat 
wzmocnienia ukła-

dem wieszarowym

Rys. 12. Schemat 
wzmocnienia 

zewnętrznym zbro-

jeniem


