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RYSY W ŚCIANACH I STROPACH BUDYNKÓW 
WIELKOPŁYTOWYCH 

Wyróżnia się sięgające na niewielką głębokość rysy powierzchniowe w złączach między płytami, 
przechodzące przez całą grubość ściany, rysy lokalne w złączach i płytach, ograniczone do jednej 
kondygnacji i analogicznie głębokie rysy strukturalne, przechodzące z jednej kondygnacji na drugą 
i łączące się zwykle z rysami poziomymi w ścianie pod stropem. Podaje się przykłady poszczegól-
nych rodzajów rys i zakres, w jakim świadczą one o zagrożeniu bezpieczeństwa konstrukcji. 

1. Wprowadzenie 

Budynki wielkopłytowe są podatne na pojawianie się rys. Najczęściej są to rysy w ścia-
nach, z reguły w złączach podłużnych między płytami ściennymi, niekiedy również w złą-
czach poziomych, w ścianie pod stropem, a także w samych płytach. Kształt i miejsce 
występowania rys w ścianie stanowi ważną informację przy ocenie stanu zachowania 
i bezpieczeństwa konstrukcji budynków wielkopłytowych. Rysy w stropach występują -
praktycznie rzecz biorąc - tylko w złączach podłużnych między płytami stropowymi i z reguły 
nie mają istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa konstrukcji. 

Rysy w złączach płyt ściennych i stropowych stanowią specyficzną cechę konstrukcji 
wielkopłytowych. Podatność złączy na rozciągające i ścinające siły wewnętrzne jest 
wielokrotnie mniejsza od podatności samych płyt, w związku z czym w złączach 
koncentrują się odkształcenia konstrukcji wywołane tymi siłami. 

Poza intensywnością oddziaływań, których wynikiem są występujące w konstrukcji siły 
wewnętrzne, na ukształtowanie i szerokość rys wpływa również efektywność zbrojenia 
zapewniającego spójność przestrzenną budynku. Zbrojenie to składa się ze zbrojenia 
obwodowego - czyli wieńców - obiegającego ściany konstrukcyjne w poziomie stropów 
poszczególnych kondygnacji, zbrojenia łączącego stropy ze ścianami konstrukcyjnymi 
i zbrojenia w samych złączach, prostopadłego do kierunku rysy. Istotny jest również 
sposób, w jaki została zapewniona ciągłość tego zbrojenia. 

W poszczególnych systemach wielkopłytowych bardzo różnie kształtowano tego typu 
zbrojenie, a jednocześnie nie zawsze wykonanie konstrukcji było w pełni zgodne z pro-

* prof. dr inż. 

5 



jektem. W związku z tym te dwa czynniki połączenia płyt w przestrzennie sztywną całość 
i jakość wykonania robót mają bardzo istotny wpływ, jeżeli nie na usytuowanie rys, to na 
pewno na szerokość rys i wynikające stąd konsekwencje dotyczące zachowania się 
konstrukcji. 

Rysy występujące w konstrukcji budynków wielkopłytowych można podzielić na trzy 
zasadnicze grupy: 

• rysy powierzchniowe, pojawiające się w złączach między płytami ściennymi, a także 
między płytami stropowymi, 

• rysy lokalne w złączach płyt ściennych, a także w samych płytach, przechodzące 
przez całą szerokość złącza czy grubość płyty, ale ograniczone zasięgiem tylko do jednej 
kondygnacji, 

• rysy strukturalne - w złączach względnie w płytach ściennych - przechodzące nie 
tylko przez całą grubość ściany, ale z jednej kondygnacji na drugą i łączące się zwykle 
z rysami poziomymi w ścianie pod stropem. 

Szerokość rys powierzchniowych nie przekracza z reguły 1,0 mm, a ich obecność nie ma 
żadnego związku z bezpieczeństwem konstrukcji. 

Szerokość rys lokalnych dochodzi niekiedy do 3,0 mm. Jeżeli ich szerokość pozostaje 
stała, nie stanowią one oznaki zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji. Niemniej kiedy 
szerokość ich jest większa niż 1,0 mm, a zwłaszcza, kiedy pojawiły się w kilku miejscach, 
budzą z reguły niepokój związany z użytkowalnością budynku i są powodem wzywania 
rzeczoznawcy. 

Szerokość rys strukturalnych jest z reguły większa niż 3,0 mm. Najczęściej są to rysy 
0 powiększającej się szerokości i jako takie wymagają podjęcia środków zaradczych, 
zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji. 

Podany dalej przegląd morfologii rys w ścianach i stropach budynków wielkopłyto-
wych ma na celu ułatwienie oceny stanu zachowania i bezpieczeństwa konstrukcji 
takich budynków. 

2. Rysy powierzchniowe 

Rysy powierzchniowe w złączach między płytami ściennymi, a także między płytami 
stropowymi, spowodowane są przez pustą przestrzeń między płytami, nie wypełnioną 
betonem względnie zaprawą (rys. 1). Tynk ułożony w tym miejscu, nie ma podkładu 

i pęka na skutek skurczu. Siły wewnętrzne w konstrukcji nie mają w zasadzie wpływu na 
pojawienia się takich rys. 

Kiedy rysy takie pojawiają się na stropach, mówi się o „klawiszowaniu" płyt stropowych. 
W istocie jednak strop zachowuje się prawidłowo, a występujące rysy są efektem 
pęknięcia w tym miejscu tynku albo zatarcia. 

Kiedy krawędzie prefabrykatów są sfazowane (rys. 1b i d), tak jak np. w cegle 
żerańskiej, można bruzdę złącza wypełnić odpowiednio mocną zaprawą cementową, 
dobrze przylegającą do powierzchni płyty, co w zasadzie eliminuje możliwość powstania 
rysy skurczowej w złączu. 
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W budownictwie duńskim [1], w którym operowano stosunkowo wąskimi płytami 
ściennymi o szerokości 1,20 m, nie tynkowano ścian ani stropu wykonanych z takich 
płyt, pozostawiając widoczne bruzdy w styku sfazowanych krawędzi płyt. Argumentowa-
no, że w budynkach drewnianych z grubych bali - tak jak w naszych domach góralskich 
- też pozostawia się widoczne spoiny między balami. W Polsce taka argumentacja nie 
trafiałaby do przekonania i stąd ściany, a także stropy z płyt węższych od szerokości 
pokoju, z reguły się tynkuje. 

Przestrzeń wolną w złączu między płytami, jak na rysunku 1 a, trudno wypełnić zaprawą 
cementową. Skuteczniejszym zabezpieczeniem jest zastosowanie w tym miejscu tynku 
na tkaninie szklanej lub z tworzywa sztucznego. Kiedy tego rodzaju tynk pęka na skutek 
skurczu, szerokość rysy jest mała i stąd praktycznie niewidoczna. 

Rys. 1. Złącza podłużne między płytami ściennymi 
o ostrych krawędziach (a) i o krawędziach sfazowanych (b) 

oraz między płytami stropowymi o ostrych krawędziach (c) 
i o krawędziach sfazowanych (d); 1 - przestrzeń pusta 

Odmiennym rodzajem rys powierzchniowych nie stanowiących zagrożenia konstrukcji, 
ale nieakceptowanych ze względów użytkowych, są rysy na tynku w miejscach styku 
prefabrykatów, które - w myśl projektu konstrukcji - mają swobodę wzajemnych prze-
mieszczeń, np. w miejscach przylegania biegów schodowych do stojącej obok ściany. 

Tynkowanie łączne ściany i spodu biegów bez przecięcia tynku w miejscu styku obu 
prefabrykatów daje zdecydowanie złe efekty. Bywa, że uginający się bieg schodowy 
ścina duży płat tynku, a zaniepokojeni użytkownicy budynku biorą ten fakt za zagrożenie 
bezpieczeństwa konstrukcji. 

W niektórych systemach budynków wielkopłytowych płyty stropowe stykają się bez-
pośrednio z nienośnymi ścianami zewnętrznymi i w myśl projektu nie powinny ścian tych 
obciążać. W celu umożliwienia swobody ugięcia stropu spoinę uszczelnia się od spodu 
trwale elastycznym kitem. Z uwagi na zachowanie się konstrukcji jest to rozwiązanie 
prawidłowe. W praktyce prawidłowe uszczelnienie złącza sprawia jednak wiele kłopotów 
(wymagania akustyczne, przenikanie zapachów), w związku z czym nie jest to rozwią-
zanie, które należałoby zalecać. 
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3. Rysy lokalne 

Przyczyny powstania rys lokalnych mogą być różne i nie zawsze łatwo je zidentyfiko-
wać, tym bardziej że może to być wynikiem kilku czynników. Często jest to uszkodzenie 
płyty w czasie produkcji, transportu lub montażu, lecz może to być również skutek 
odkształceń termicznych, niekiedy skurczu betonu, lub lokalne wytężenie betonu płyty 
względnie betonu wypełniającego spoinę złącza spowodowanie przez wadliwe wy-
konawstwo, a niekiedy też usterki w projekcie. 

Zbrojenie konstrukcyjne płyty [2] przeciwdziała - w przypadku uszkodzenia płyty przy 
jej wyjmowaniu z formy czy w trakcie transportu - odpadnięciu odspojonej części i po 
ustawieniu płyty na miejscu rysa w miejscu odspojenia jest mało widoczna. Niemniej 
taka rysa stanowi już przerwę w ciągłości płyty i szerokość takiej rysy w budynku może 
ulegać zwiększeniu na skutek oddziaływań termicznych czy innych. 

Zasady „dobrej roboty" nie pozwalają na montaż uszkodzonych płyt w budynku. W okresie 
„dominacji ilości nad jakością" zasady te jednak rzadko były przestrzegane. 

Przykłady rys w płytach ściennych, spowodowanych przez uszkodzenia płyt w czasie 
produkcji lub transportu, podano na rysunku 2. 

Rysy poziome w płytach poddane są z reguły obciążeniu pionowemu i stąd są to 
w budynku raczej ślady rys niż rysy o określonej szerokości. Niemniej mogło się zdarzać, 
że w rysie pozostały okruchy odspojonego betonu i wówczas, szczególnie kiedy obcią-
żenie pionowe jest nie duże, rysy te mają już mierzalną szerokość. 

Podobnie jak w przypadku rys powierzchniowych w spoinach złączy, o których mowa 
wyżej, najbardziej efektywnym sposobem usunięcia rys lokalnych jest pokrycie ich 
tynkiem na tkaninie szklanej. Jeżeli rysy mają większą szerokość, w miejscu rysy tynk 

Rys. 2. Rysy w płytach ściennych 
spowodowane przez uszkodzenia w czasie produkcji 
lub transportu: a-w narożu i w nadprożu, 
b - rysa pionowa, c - rysa pozioma 
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należy odspoić od podłoża na szerokość 50-80 mm, aby umożliwić mu większą 
odkształcalność. 

Znaczna różnica temperatury nad i pod stropem może być powodem powstania rys 
w złączu poziomym między stropem a ścianą. Przykłady takich rys przedstawiono na 
rysunku 3. 

W budynkach ze ścianami murowymi odkształcenia termiczne słabo ocieplonego 
stropodachu manifestują się rysami ukośnymi w ścianach najwyższej kondygnacji. W bu-
dynkach wielkopłytowych są to z reguły rysy w złączach poziomych. 

Usunięcie rys takich, jak na rysunku 3 a/b, wymaga należytego ocieplenia stropo-
dachu. 

Rys. 3. Rysy poziome w złączu poziomym między ścianą a stropem 
spowodowane różnicą temperatury nad i pod stropem: a - pod słabo 
ocieplonym stropodachem - wewnątrz pomieszczenia, b-na ścianie 
zewnętrznej, c - nad podłogą w budynku niepodpiwniczonym - wewnątrz 
pomieszczenia, d-na ścianie zewnętrznej; 1 - rysa, A - ściana 
szczytowa, B - ściana podłużna 

Rysy poziome, jak na rysunku 3 c/d, występują w niepodpiwniczonych budynkach 
jedno- lub dwukondygnacyjnych, kiedy podłoga ułożona jest wprost na gruncie, przy 
dużej różnicy temperatury ściany, szczególnie kiedy jest nagrzana słońcem, i w części 
fundamentowej. W krajach o klimacie śródziemnomorskim rysy tego rodzaju pojawiają się 
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również w budynkach wielokondygnacyjnych. Przeciwdziałać takim rysom można w na-
stępujący sposób: w projekcie budynku - przez zastosowanie prętów zbrojenia pionowego 
w złączach pionowych ścian dolnej i górnej kondygnacji, a także należyte ocieplenie ścian 
fundamentowych i oddzielenie podłogi od gruntu warstwą powietrza, w budynku gotowym 
- tylko przez należyte ocieplenie ścian fundamentowych i oddzielenie podłogi od gruntu. 

Lokalne rysy w warstwie zewnętrznej płyty warstwowej (rys. 4) są z reguły efektem 
ograniczenia możliwości odkształceń termicznych tej warstwy. 

„Klasyczna" koncepcja wielowarstwowej płyty ściany zewnętrznej [2] przewiduje za-
wieszenie warstwy zewnętrznej takiej płyty na wieszakach stalowych o możliwie małej 
sztywności w kierunku poziomym płaszczyzny płyty i rozmieszczonych tak, aby na ile to 
możliwe nie ograniczały swobody odkształceń termicznych warstwy zewnętrznej płyty. 
Kiedy wieszaki są rozmieszczone nie w środkowej części płyty, a blisko jej krawędzi, lub 
- co gorsza - płyta ma żelbetowe żebra łączące warstwę zewnętrzną z wewnętrzną 
warstwą płyty, w warstwie zewnętrznej pojawiają się rysy termiczne. Rysy te, jeżeli ich 
szerokość jest większa niż 0,2 mm, mogą być przyczyną zawilgocenia izolacyjnej 
warstwy płyty, a w następstwie mogą spowodować korozję wieszaków, a także szpilek 
łączących dodatkowo zewnętrzną warstwę płyty z warstwą wewnętrzną. 

Rysy takie można usunąć przez nałożenie tynku akrylowego na tkaninie szklanej, 
a w przypadku rys szerszych niż 0,2 mm, z miejscowym odspojeniem, należy postępo-
wać analogicznie, jak w przypadku rys powierzchniowych. 

Generalnym rozwiązaniem jest dodatkowe ocieplenie ściany. Stosowana najczęściej 
w tym celu tzw. metoda lekka polega na przymocowaniu do ściany od zewnątrz płyt 
styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienką warstwą zaprawy zbrojonej tkaniną 
szklaną [3]. 

Wywołane przez siły wewnętrzne w konstrukcji rysy lokalne w złączach wyglądają 
podobnie jak omówione w p. 2 rysy powierzchniowe, a rysy lokalne w płytach poza złą-

Rys. 4. Rysy w warstwie zewnętrznej 
płyty warstwowej 
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czem - podobnie jak rysy będące efektem uszkodzenia płyty w czasie produkcji lub 
transportu (rys. 2). Z reguły są to jednak rysy o większej szerokości, a przypisanie im -
jako przyczyny - sił wewnętrznych w konstrukcji wynika z ogólnej analizy konstrukcji 
i obserwacji poczynionych w czasie inspekcji na miejscu. 

Wywołane przez siły wewnętrzne w konstrukcji rysy w złączach pionowych są najczę-
ściej efektem wadliwego wykonawstwa, niekiedy także wadliwego projektu (np. złącza 
gładkie między płytami ściennymi). Kiedy powstaje rysa w złączu narożnym, może to 
być wynikiem znacznej różnicy odkształceń ścian różnie obciążonych (lub wykonanych 
z betonu o bardzo różnym module sprężystości) i niedostatecznie połączonych ze sobą 
z uwagi na siły styczne w złączu (rys. 5a), albo efektem ugięcia ściany zewnętrznej, 
poddanej silnemu nasłonecznieniu (rys. 5b). 

Rysy pionowe w nadprożu, jak na rysunku 2a, mogą stanowić efekt nierównomiernego 
osiadania budynku lub - kiedy są to rysy w pomieszczeniach dolnej kondygnacji budynku 
wielokondygnacyjnego, słabo usztywnionego przestrzennie (z małą liczbą ścian usztyw-
niających) - efekt znacznego wytężenia nadproży w ścianach, poddanych dużym 
oddziaływaniom poziomym. 

Rys. 5. Lokalne rysy w narożu dwóch ścian: a - efekt różnicy odkształceń 
wywołanych przez różne obciążenie, 1 - rysa w złączu, b - efekt ugięcia ściany 
zewnętrznej, 1 - rysa w wyniku odspojenia płyty 

Znaczne wytężenie nadproży na dolnych kondygnacjach ścian usztywniających nie 
stanowi jeszcze o zagrożeniu bezpieczeństwa konstrukcji, jeżeli rysom w nadprożach 
nie towarzyszą dalsze zarysowania w innych elementach konstrukcji. Konsekwencją 
uplastycznienia zbrojenia nadproży na najniższych kondygnacjach jest wzrost naprężeń 
w nadprożach wyższych kondygnacji ściany, a spowodowany tym efektem przyrost 
naprężeń normalnych w ścianie jest z reguły nieduży. 
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4. Rysy strukturalne w ścianach i stropach 

Rysy strukturalne, wskazujące na zapoczątkowaną dezintegrację ustroju nośnego 
budynku, występują przede wszystkim w złączach między płytami ściennymi. Sięgają 
przez całą grubość ściany i u góry przechodzą zwykle w rysę poziomą pod stropem. 
Rysy takie świadczą, że powiązanie ścian w poziomie stropu, a także powiązanie na 
podporze jednego przęsła stropu z drugim, jest niedostateczne w stosunku do występu-
jących w konstrukcji w tym miejscu sił rozciągających, w związku z czym naruszona 
zostaje spójność przestrzenna ustroju nośnego budynku. 

Powodem pojawienia się rys strukturalnych są z reguły nierównomierne odkształcenia 
gruntu pod budynkiem względnie wady konstrukcyjne budynku - projektowe lub wyko-
nawcze - lub oba te czynniki występujące jednocześnie. 

Przykład rysy strukturalnej (rys. 6) w budynku z cegły żerańskiej ze stropami na różnych 
poziomach, w którym nie zaprojektowano wieńców ciągłych opasujących cały budynek, 
a przerywano je w miejscu, gdzie zmieniał się poziom stropu, opisał J. Szkwarek i współ-
autorzy [4], 

Rys. 6. Budynek opisany w pracy [4]: a - przekrój pionowy, b - elewacja, 
1 - strukturalna rysa pionowa, 2 - łączniki stalowe 

Z uwagi na słabość nasypowego gruntu i bliskość rzeki, której wahania poziomu 
wpływały na poziom wody gruntowej, budynek został posadowiony na płycie żelbe-
towej. Nierównomierne odkształcenia gruntu pod płytą, większe pod jej częścią 
skrajną niż pod środkową, wywołały powstanie w ścianach nośnych sił rozciągają-
cych, w efekcie których powstały rysy pionowe dzielące budynek na dwie części 
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poprzez klatkę schodową. Rosnąca szerokość tych rys groźnie zmniejszała długość 
oparcia biegów schodowych. 

W celu skotwienia obu części budynku zastosowano łączniki w postaci płaskowników 
przyspawanych do trzpieni stalowych, uprzednio umocowanych w ścianie. Naprawiono 
też oparcie biegów schodowych. 

Zabieg skotwienia ścian okazał się skuteczny, Po półtora roku nie zaobserwowano 
pojawienia się nowych rys w miejscach rys dawnych, które zostały wypełnione zaprawą 
cementową. 

Rys. 7. Rysy strukturalne w budynku opisanym w pracy [5] 
a - widok naroża w pomieszczeniu: 1 - rysa strukturalna, 2 - kierunek 
rozpięcia stropów, b - podział budynku na części rysami strukturalnymi, 
c - połączenie płyt stropowych za pomocą pętli z przełkniętą klamrą 
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Nieco inny przypadek powstania rys strukturalnych w budynku wywołanych nierówno-
miernym osiadaniem podłoża zdarzył się w Warszawie (według relacji A. Ławreńczyka 
i J. Szymańskiego [5]). Ekspertyza gruntowa zalecała posadowienie budynku na palach. 
Projektant nie zastosował się do tego zalecenia i posadowił budynek na ławach żelbe-
towych. Z jednej strony długości budynku grunt okazał się szczególnie słaby, w związku 
z czym budynek począł po tej stronie bardzo intensywnie osiadać i pojawiły się struktu-
ralne rysy pionowe, dzielące budynek na części, jak to widać na rysunku 7. 

Zastosowanie w budynku (system szczeciński) połączenia zbrojenia obwodowego, 
a także zbrojenia łączącego płyty stropowe nad podporą za pomocą pętli z przełkniętymi 
klamrami (rys. 7c) okazało się nadmiernie podatne w sytuacji znacznych sił rozciągają-
cych w poziomie stropów, wywołanych przez ugięcia budynku. Szerokość pionowych 
rys strukturalnych w chwili podjęcia akcji przez rzeczoznawcę sięgała 15 mm, w efekcie 
czego długość oparcia płyt stropowych zmniejszyła się z 45 do 30 mm. 

Rys. 8. Połączenie zewnętrznej ściany osłonowej z wewnętrzną ścianą nośną w budynku 
a - w połowie wysokości kondygnacji: 1 - pętla wystająca systemu W-70 ze ściany wewnętrznej, 
2 - odsłonięty pręt pionowy ściany zewnętrznej, 3 - płaskownik 40/4 z bolcem <J> 16 łączący za 
pomocą bolca pętlę z prętem pionowym, b-w poziomie stropu: 4 - drabinka w spoinie pionowej, 
5 - drabinka wieńcowa zachodząca w nakładkę na drabinkę pionową 

Naprawa budynku polegała na umieszczeniu pod ścianami podłużnymi krótkich pali 
w wyniku przewiercenia ław fundamentowych. Zabieg ten zatrzymał proces osiadania 
budynku i pozwolił na podjęcie robót naprawczych. 
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Przypadek opisany przez W. Ligęzę i M. Płacheckiego [6], [7] dotyczy konsekwencji 
dość trudnego do realizacji i wadliwie wykonanego połączenia zewnętrznej ściany 
osłonowej z wewnętrzną ścianą nośną w budynku systemu W-70. Projektowane połą-
czenie zostało przedstawione na rysunku 8 (zgodnie z informacjami przedstawionymi 
od mgr inż. M. Michewicza). 

Rys. 9. Uszkodzenia ściany szczytowej budynku omawianego w pracach [6] i [7] 
a - morfologia uszkodzeń, b - wychylenie ściany parteru i 1 piętra w poziomie 
stropu nad parterem 
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Płyty ściany osłonowej są połączone z wewnętrzną ścianą nośną w połowie wysokości 
pomieszczenia klamrami łączącymi odsłonięte pręty pionowe płyty ściany osłonowej 
z pętlą wystającą ze ściany nośnej, a w poziomie stropu drabinkowym zbrojeniem wieńca 
na ścianie nośnej, przechodzącym „w nakładkę" na drabinkę pionową znajdującą się 
w spoinie pionowej między płytą wewnętrzną ściany nośnej i płytami ściany osłonowej. 

Wystające zbrojenia wieńca, przewidziane do zagięcia pod kątem prostym w celu 
wprowadzenia w spoinę pionową, utrudniało roboty na budowie. W związku z tym 
zbrojenie wieńca kończono nagminnie na krawędzi płyty, a ścianę nośną z osłonową 
łączono za pomocą oddzielnego zbrojenia, zachodzącego w nakładkę ze zbrojenia 
wieńca w poziomie stropu do zbrojenia pionowego w spoinie między ścianą nośną i o-
słonową. 

Trudne technologicznie połączenie (trudne także do odtworzenia przez rzeczoznawcę, 
jeżeli nie dysponuje on rysunkami roboczymi systemu - przykład trudności oceny 
niezawodności konstrukcji istniejących budynków wielkopłytowych) zostało bardzo źle 
wykonane. Do wypełnienia spoiny między płytami użyto zaprawy zamiast betonu. 
Pozostawiono też miejsca puste, nie wypełnione betonem. Klamry łączące były umiesz-
czane wadliwie. Są też podstawy do przypuszczeń, że wadliwie wykonano - jeżeli w ogóle 
wykonano - połączenie zbrojenia wieńca w poziomie stropu. W efekcie w złączach 
ściany wewnętrznej i osłonowej pojawiły się ciągłe rysy pionowe, od poziomu 1 piętra 
do stropodachu, o szerokości 0,3 do 0,5 mm na poziomie 1 piętra, a na ostatniej 
kondygnacji około 1,5 mm, lokalnie do 3,0 mm (rys. 9). 

Szczególnie groźna sytuacja zaistniała w narożu budynku, gdzie szczytowa ściana nośna, 
słabo zespolona z usztywniającą ją ścianą osłonową zaczęła się wychylać na zewnątrz 
budynku (rys. 9b). Dodatkowym zagrożeniem stało się wadliwe oparcie płyt stropowych na 
ścianie szczytowej, w wyniku czego nastąpiło ścięcie górnej krawędzi ściany. 

Roboty naprawcze były dość złożone [7], 

5. Rozwój rys w budynku wywołany odkształceniami podłoża 

Związek między odkształceniami budynku wielkopłytowego wywołanymi odkształce-
niem podłoża a rozwojem rys w konstrukcji budynku był przedmiotem badań Z. Ciałowi-
cza [8], unikatowych z uwagi na skalę naturalną modelu i kontrolowane przemieszczenia 
posadowienia budynku. 

Przedmiotem badań były dwa identyczne 4-kondygnacyjne budynki wielkopłytowe o dłu-
gości i szerokości 33,60 x 9,60 m w osiach ścian - w układzie poprzecznym, z podłużną 
ścianą usztywniającą, biegnącą przez całą długość budynku (rys. 10a). Grubość ścian 
(w ścianach zewnętrznych - grubość warstwy nośnej) i stropów-0,14 m, bardzo dobrze 
zespolonych ze sobą przez zespawanie wypuszczonych prętów (rys. 10b). Odmiennie 
od stosowanego powszechnie umieszczania dybli złączonych we wrębie, tu - w celu 
umożliwienia obserwacji rozwoju rys w złączu - dybie złączowe płyt były widoczne od 
zewnątrz. 

Budynek posadowiono na walcach gumowych (rys. 10c), których usuwanie w odpo-
wiedniej kolejności pozwalało odkształcać budynek w wyniku opuszczania ku dołowi 
jego części skrajnych (budynek „wygięty") lub części środkowej (budynek „ugięty"). 
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Rys. 10. Rzut budynku (a), połączenie ścian (b) i posadowienie na walcach 
gumowych (c/d); As - różnica osiadań 







Kolejne etapy badania K1 do K5 charakteryzuje stosunek różnicy osiadań 
sąsiednich poprzecznych ścian nośnych do odległości tych ścian = 3,60 m (rys. 10a i 
c). Stosunek ten wyniósł: 

w budynku „wygiętym": 

Rys. 12. Rozwój rys w podłużnych ścianach: a - zewnętrznej, b - wewnętrznej 
budynku „wygiętego" [8] 
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Odkształcenia złącz pionowego ściany zewnętrznej (znak plus - rozciąganie, znak 
minus - ściskanie) obu budynków w kolejnych etapach badania pokazano na rysunku 11. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że oś obojętna przekroju pionowego budynku była 
położona w poziomie stropu nad piwnicami, w związku z czym cała część nadziemna 
budynku była rozciągana względnie ściskana. Odkształcenia w poziomie stropu nad 
najwyższą kondygnacją były bardzo duże. W przypadku prętów zbrojenia łączącego 
budynek w kierunku podłużnym na etapie K-5 były one bliskie granicy plastyczności stali. 

Rys. 13. Rozwój rys w podłużnych ścianach: a - zewnętrznej, b - wewnętrznej 
budynku „ugiętego" [8] 
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W budynku ze słabiej zbrojonymi złączami czy wieńcami pojawiłyby się w takiej sytuacji 
szerokie rysy strukturalne, jak w przypadku budynku przedstawionego na rysunku 7, 
opisanym w pracy [5], Efektywność zbrojenia łączącego w poziomie stropów, szczegól-
nie zbrojenia wieńcowego bardzo silnie eksponowanego w naszych normach projekto-
wania, znalazła tu pełne potwierdzenie. 

Rozwój rys w podłużnych ścianach zewnętrznej i wewnętrznej budynku „wygiętego" 
przedstawiono na rysunku 12, a budynku „ugiętego" - na rysunku 13. 

Pierwsze rysy w styku betonu wypełniającego złącze z betonem płyty, a także w spoinie 
pod i nad stropem, które należałoby zakwalifikować jako rysy lokalne, pojawiły się już 
przy pierwszym etapie badania i to zarówno w przypadku, kiedy ściany były ściskane 
(budynek „wygięty") jak i wówczas, kiedy były rozciągane (budynek „ugięty"). Nie są to 
jeszcze w pełni „rysy lokalne", ponieważ dybie złączowe były otwarte (rys. 10b). 

Rys. 14. Rozwój rys w podłużnych ścianach piwnic budynku: a - „wygiętego", b - „ugiętego" 

22 



W przypadku dybli ukrytych we wrębach, co spotyka się najczęściej, rysy te były 
jeszcze praktycznie niewidoczne. Niemniej jest to świadectwo dużej podatności na rysy 
konstrukcji wielkopłytowych. 

W budynku „ugiętym", w którym ściany były rozciągane, na etapie K-1 pojawiły się już 
również drobne rysy w płycie. Można przypuszczać, że tego rodzaju rysy w analogicz-
nych warunkach powstałyby również w budynkach ze ścianami monolitycznymi. 

Rozwój rys w podłużnych ścianach piwnic budynku „wygiętego" i „ugiętego" został 
przedstawiony na rysunku 14. 

W obu przypadkach rysy pojawiły się stosunkowo późno. W budynku „ugiętym", w którym 
ściany piwnic są rozciągane, odspojenie betonu złącza od płyty ściennej wystąpiło 
dopiero na etapie K-4 =1/1160). W budynku „wygiętym", przy podobnym stosunku 

(K-5), pojawiły się dopiero pierwsze oznaki takiego odspojenia. 
Podatność na pojawienie się rys była wyraźnie mniejsza w ścianach piwnic niż w ścianach 

kondygnacji nadziemnych. 

6. Uwagi końcowe 

Rysy w ścianach i stropach budynków wielkopłytowych są zawsze usterką budowlaną 
z uwagi na wymaganie użytkowe stawiane konstrukcji. Przy ocenie bezpieczeństwa 
konstrukcji podstawowe znaczenie ma stwierdzenie, czy są to rysy o ustabilizowanej 
szerokości, czy też szerokość ich się zwiększa. Rysy powierzchniowe, a w większości 
przypadków i rysy lokalne są rysami ustabilizowanymi i bez niepokoju można je usunąć 
przy odnawianiu pomieszczeń. Rysy strukturalne wykazują z reguły tendencje do 
dalszego wzrostu i w takim przypadku stanowią uż oznakę zagrożenia bezpieczeństwa 
konstrukcji. To samo dotyczy nieustabilizowanych rys lokalnych. Konieczna jest wów-
czas interwencja ze strony rzeczoznawcy budowlanego, który wskaże sposób przywró-
cenia wymaganego bezpieczeństwa konstrukcji. 

Z uwagi na różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w poszczególnych 
systemach budownictwa wielkopłytowego, rzutujących na warunki powstania rys w konstru-
kcji, niezbędne jest, aby interweniujący w takich przypadkach rzeczoznawca budowlany 
miał możność dobrego zapoznania się z projektem konstrukcyjnym systemu, w którym 
wzniesiono budynek. 

Różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych stanowi w dużej mierze o specyfice budow-
nictwa wielkopłytowego. 
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CRACKS IN WALLS AND FLOORS OF LARGE PANEL BUILDINGS 

Summary 

They are distinguished: shallow surface cracks in joints between panels, local cracks, penetrating 
the intire wall thickness, limited to one story heigth, and equally deep structural cracks, streching 
from one story to the other and coupling mostly with the horizontal cracks below floor panels. 
Examples of individual crack types are presented and the extent in which they are annoucing a safety 
menance is discussed. 
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