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Awarii uległ żelbetowy strop
(monolityczna płyta grubo-
ści 0,14 m) ostatniej kondy-
gnacji w budynku dwukondy-

gnacyjnym, wolnostojącym, bez piwnic,
z pomieszczeniami biurowymi i zaple-
czem socjalnym dla pracowników. Pod-
stawowe wymiary obiektu to: długość
27,34 m; szerokość 14,44 m i wyso-
kość 8,92 m; powierzchnia użytko-
wa 643,82 m2, a kubatura 3645 m3. Bu-
dynek ma ściany murowane z blocz-
ków z betonu komórkowego, ocieplo-
ne styropianem. Przekrycie zaprojek-
towano w postaci symetrycznego da-
chu płaskiego pogrążonego o niewiel-
kim nachyleniu obu połaci do środka,
z wyprowadzeniem wód opadowych
wewnętrznym korytem poza budynek.
Pola stropu zaprojektowano jako płyty
krzyżowo zbrojone o rozpiętości wyni-
kającej z rozkładu funkcjonalnego po-
mieszczeń oraz jako płytę jednokierun-

kowo zbrojoną nad holem komunika-
cyjnym (z uwagi na niewielką rozpię-
tość). Projektowana klasa betonu to
C25/30 (B30), a gatunek stali zbroje-
niowej BSt500S (zastosowano pręty
zbrojeniowe średnicy 12 mm w rozsta-
wie co 200 mm).

Zgodnie z dokumentacją projektową,
na żelbetowej płycie planowano wyko-
nanie paroizolacji z folii PE, a następnie
ułożenie w spadku dachowych skośnych
płyt styropianowych, zamocowanych na
trwale plastycznym kleju bitumicznym.
Na tak uzyskanej powierzchni spadko-
wej zaprojektowano izolację z dwóch
warstw papy zgrzewalnej.

Stan techniczny stropu
Po rozdeskowaniu stropu drugiej kon-

dygnacji na całej jego powierzchni ujaw-
niła się siatka nieregularnych zarysowań.
Układ rys na dolnej i górnej powierzch-
ni był chaotyczny i nie zależał od rozpię-
tości poszczególnych płyt oraz ich usy-
tuowania w obrębie stropu (w strefach
przęsłowych i podporowych zarysowa-

nia były podobnie intensywne). Przykła-
dowe zarysowania widoczne na dolnej
powierzchni stropu pokazano na foto-
grafii 1. Na górnej powierzchni płyty ry-
sy były mniej widoczne, ponieważ prze-
słoniła je warstwa związanego mleczka
cementowego. W związku z tym, że
strop w trakcie budowy nie był osłonię-
ty przed opadami atmosferycznymi, po
deszczu okazało się, że w miejscach za-
rysowań dolnej powierzchni płyty prze-
sącza się woda. Fakt ten, jak również
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Streszczenie. W artykule opisano stan awaryjny żelbetowej płyty
stropowej w dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Po rozdesko-
waniu stropu na całej jego powierzchni zaobserwowano siatkę nie-
regularnych zarysowań, przez które w trakcie opadów atmosferycz-
nych przesączała się woda. Na podstawie przeprowadzonych analiz
stwierdzono, że obserwowane spękania stropu powstały wyłącznie
w efekcie kumulacji wpływów skurczu oraz odkształceń termicznych
betonu. Jako zalecenie naprawcze zaproponowano zmonolityzowa-
nie odseparowanych fragmentów stropu metodą iniekcji, z wykorzy-
staniem bezskurczowych żywic epoksydowych o możliwie niskiej
lepkości, gwarantującej dobrą penetrację pęknięć.
Słowa kluczowe: rysy termiczno-skurczowe; skurcz; prace
naprawcze; iniekcja.

Abstract. The paper presents failure condition of the reinforced
concrete floor slab in two-storeyed office building. After the
floor shuttering removal a mesh of irregular cracks, with water
leaking through during rainfall, has been noticed all over the
floor surface. Based on the analyses carried out, it has been
noted that observed floor cracks resulted exclusively from the
accumulation of shrinkage impacts as well as floor thermal de-
formations. Remedial recommendation proposed was gluing
separates parts of the floor by means of injection with non-shrink-
age epoxy resins of possibly low viscosity that guarantee appro-
priate cracks penetration.
Keywords: temperature and shrinkage cracking; shrinkage;
repairing works; injection.

Fot. 1. Przykład zarysowań widocznych na
dolnej powierzchni płyty stropu
Photo 1. An example of cracks visible on the
bottom surface of the floor slab

DOI: 10.15199/33.2019.01.16

Awaria stropu
w budynku biurowym spowodowana

betonowaniem w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych

Floor failure in office building caused by concreting
in adverse weather conditions

dr inż. Szymon Dawczyński1)

dr inż. Rafał Krzywoń1)

dr hab. inż. Jacek Hulimka, prof. nzw. PŚ1)*)

1) Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
*) Adres do korespondencji:

jacek.hulimka@polsl.pl

[Fot.Sz.D
aw

czyński]

S
tudium

przypadku
(C

ase
study)

m
aterialybudow

lane.info.pl/science
MM

AA
TT

EE
RR

II AA
LL

YY
  BB

UU
DD

OO
WW

LL
AA

NN
EE

  SS
CC

II EE
NN

CC
EE



84

stan przekroju płyty w miejscu pobrania
próbki rdzeniowej, dobitnie świadczył,
że rysy miały charakter skrośny, prze-
chodząc przez całą wysokość przekroju.

Analiza przyczyn powstania
uszkodzeń stropu

Mieszanka betonowa, z której wyko-
nano płytę stropową, została zaproje-
ktowana na bazie cementu hutniczego
CEM III/A 32,5N-LH-HSR/NA, klasy
wytrzymałościowej 32,5, o normalnej
wytrzymałości wczesnej i niskim cieple
hydratacji. Jako dodatek do mieszanki
zastosowano plastyfikator Sika Plasti-
ment BV 1 M w ilości wagowej 0,55%
zawartości cementu, mieszczącej się
w zalecanym przez producenta zakre-
sie 0,2 ÷ 0,8% [4]. Można zatem uznać,
że użyta mieszanka betonowa, w miarę
możliwości technicznych, została dosto-
sowana do warunków letnich. Celem
zweryfikowania jakości mieszanki prze-
prowadzono analizę porównawczą teo-
retycznej prędkości przyrostu wytrzy-
małości betonu z wynikami badań pró-
bek pobranych przez jego producenta. Na
podstawie karty katalogowej cementu
CEM III/A 32,5N produkowanego przez
Górażdże Cement [2] można przyjąć, że
wytrzymałość betonu o zawartości ce-
mentu 350 kg/1 m3 mieszanki, przy sto-
sunku w/c równym ok. 0,5, po 9 dniach
dojrzewania powinna wynieść ok. 31 MPa.
Dodatkowo prędkość przyrostu wytrzy-
małości ograniczała domieszka popiołu
lotnego. W przypadku zawartości popio-
łu wynoszącej 21% masy cementu, spo-
dziewana redukcja wytrzymałości mo-
gła osiągnąć wartość ok. 25% [3]. Teo-
retycznie, uwzględniając wpływ popio-
łów, w 9. dniu wytrzymałość betonu na
ściskanie powinna wynieść ok. 23 MPa.
Wartość ta jest bliska wytrzymałości
uzyskanej w badaniach próbek pobranych
w trakcie betonowania i przebadanych
po 9 dniach, co oznacza, że z dużym praw-
dopodobieństwem wykluczono odpowie-
dzialność producenta betonu w zakre-
sie niezgodności właściwości mieszanki
w stosunku do parametrów deklarowanych
oraz jakości zastosowanego cementu.

Z udostępnionej dokumentacji wyni-
kało, że strop był betonowany 9 lipca
2011 r. Temperatura powietrza w tym
dniu sięgała 29°C [5], a dodatkowo towa-
rzyszyło jej silne nasłonecznienie. Na-

grzanie betonu w takich warunkach mo-
gło przekraczać 60°C. W czwartym dniu
po ułożeniu mieszanki betonowej (13 lip-
ca) nastąpiło załamanie pogody; maksy-
malna dzienna temperatura spadła do
20°C, a minimalna nocna nawet poniżej
10°C. Średni spadek temperatury kilka
dni po betonowaniu sięgnął zatem kilku-
nastu stopni. Dodatkowo, wzrost tempe-
ratury układanej mieszanki stymulował
proces wiązania. W przypadku cemen-
tów o cieple hydratacji ok. 270 J/g, w cią-
gu pierwszych trzech dni dojrzewania
w warunkach adiabatycznych możliwy
jest wzrost temperatury betonu wynoszą-
cy nawet 20°C [3]. W rzeczywistej sytu-
acji wzrost jest niższy, gdyż ciepło jest
odbierane przez otoczenie, jednak w wa-
runkach silnego nasłonecznienia i wyso-
kiej temperatury możliwość oddawania
ciepła do otoczenia była ograniczona.
Z dużym prawdopodobieństwem moż-
na więc założyć, że w początkowym
okresie średnia temperatura świeżego
betonu wynosiła ok. 60°C, po czym
w okresie ochłodzenia, w drugiej połowie
lipca, gwałtownie spadła do ok. 15°C.
Uwzględniając średni współczynnik od-
kształcalności betonu równy 1·10-5 [1/°C],
odkształcenie względne płyty stropowej
spowodowane tak szybkim wychłodze-
niem mogło osiągnąć 0,45 mm/m.

Zmiana objętości towarzysząca wy-
sychaniu dojrzewającej mieszanki beto-
nowej skutkuje wystąpieniem zjawiska
skurczu, co jest szczególnie niebez-
pieczne w wysokiej temperaturze. Uwa-
ża się [3], że pęknięcia od skurczu pla-
stycznego mogą wystąpić, gdy szybkość
parowania przekracza szybkość, z jaką
odsączana woda podnosi się do po-
wierzchni. Oznacza to, że niebezpiecz-
ny może być nie tylko brak pielęgnacji,
ale również przerwy w jej prowadzeniu.
Parowanie wzrasta przy dużej różnicy
pomiędzy temperaturą betonu i otocze-
nia, przy niskiej wilgotności względnej
oraz silnym wietrze [1]. W takich wa-
runkach istotnym zabiegiem pielęgna-
cyjnym jest osłonięcie betonu od słoń-
ca, czego wykonawca stropu zaniechał.
W konsekwencji, wczesny skurcz w be-
tonie o zawartości cementu ok. 350 kg/m3

mógł wynieść nawet 1,7 mm/m [3]. Cał-
kowite odkształcenie betonu spowodo-
wane skurczem i zmianą temperatury
mogło przekroczyć 2,0 mm/m. W wa-

runkach dojrzewania w normalnej, usta-
bilizowanej temperaturze, naprężenia
rozciągające spowodowane odkształce-
niem zostałyby zmniejszone przez peł-
zanie, jednak w przypadku upałów,
efekt pełzania ujawnił się w bardzo
ograniczonym zakresie. Ograniczenie
możliwości swobodnych odkształceń
płyty stropowej spowodowane sztyw-
nym układem ścian podpierających,
a także prętowym zbrojeniem, doprowa-
dziło do opisanych uszkodzeń stropu.

Spękania płyty o podobnym natężeniu
pojawiły się na całej powierzchni stropu.
Rozpiętość przęseł oraz rozmieszczenie
ścian i stempli podpierających nie miały
widocznego wpływu na koncentrację za-
rysowań w miejscach charakterystycz-
nych dla występowania maksymalnych
momentów zginających. Rysy przenika-
ły strop na całej grubości, nie wykazując
charakterystycznego dla zginania podzia-
łu na zarysowaną strefę rozciąganą i nie-
zarysowaną strefę ściskaną. Jednoznacz-
nie wyklucza to, jako przyczynę wystą-
pienia spękań, przedwczesne rozdesko-
wanie stropu, przed osiągnięciem przez
beton wytrzymałości niezbędnej do prze-
jęcia przez konstrukcję obciążenia cię-
żarem własnym. Spękanie stropu po-
wstało wyłącznie w efekcie kumulacji
wpływów skurczu oraz odkształceń ter-
micznych. Świadczy o tym, przede
wszystkim, regularność siatki rys na ca-
łej powierzchni stropu oraz ich skrośny
charakter, a także brak korelacji między
rozpiętością przęseł oraz rozmieszcze-
niem podpór i koncentracją zarysowań.

Zalecenia naprawcze
Skuteczna naprawa powinna zapewnić

jak najlepszą monolityzację odseparowa-
nych fragmentów stropu, gwarantującą
ich właściwą współpracę, przede wszyst-
kim przy przenoszeniu naprężeń po-
przecznych oraz głównych naprężeń ści-
skających. Dodatkowo rysy, zwłaszcza
przy dolnej powierzchni, powinny zostać
zamknięte w celu ograniczenia migracji
szkodliwych czynników do wnętrza kon-
strukcji i związanego z tym zagrożenia
korozją prętów zbrojeniowych.

Jako sposób naprawy wybrano iniek-
cję z użyciem bezskurczowych żywic
epoksydowych o możliwie niskiej lep-
kości, gwarantujących dobrą penetrację
pęknięć. Z uwagi na przenikanie pęk-
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nięć przez całą grubość stropu zalecono
ich zamknięcie od spodu. Przyjęto nało-
żenie elastycznej szpachli (materiał typu
PCC), zapewniającej nie tylko zamknię-
cie rys, ale także kompleksowe zabez-
pieczenie i doszczelnienie całej dolnej
powierzchni płyty (fotografia 2).

W celu ujawnienia wszystkich zaryso-
wań, przed rozpoczęciem iniekcji zaleco-
no oczyszczenie górnej powierzchni pły-
ty z mleczka cementowego (wypiasko-
wanie). Z uwagi na niebezpieczeństwo
przerwania powłok uszczelniających dol-

ną powierzchnię należało wykonać wie-
loetapową iniekcję niskociśnieniową,
grawitacyjną, bez użycia pomp. Punkty
wprowadzania iniektu, w formie otwo-
rów Ø12 mm głębokości ok. 50 mm, roz-
mieszczono wzdłuż rys co ok. 250 mm.
Wskazano na ścisłe przestrzeganie zale-
ceń zawartych w kartach technicznych
wszystkich wybranych materiałów na-
prawczych oraz stosowanie spójnego
systemu uszczelnień i iniekcji.

Podsumowanie
Prawdopodobieństwo wystąpienia

uszkodzeń betonu konstrukcyjnego
w wyniku odkształceń skurczowych
i termicznych nasila się w przypadku be-
tonowania konstrukcji w niskiej lub wy-
sokiej temperaturze. Zwykle stosowane
są podstawowe środki zaradcze, miesz-
czące się w pojęciu tzw. sztuki budow-
lanej. Często pomijanym problemem,
związanym z gwałtownymi zmianami
pogody, są jednak szybkie zmiany tem-
peratury we wczesnym okresie dojrze-
wania betonu, który po ułożeniu powi-
nien być chroniony przed silnym nasło-

necznieniem. Zwykłe nawilżanie silnie
nagrzanego betonu (nieodłącznie zwią-
zane z intensywnym parowaniem wo-
dy), szczególnie jeśli dojdzie później
do szybkiego spadku temperatury, może
spowodować powstanie licznych rys.
Prawda ta, pozornie banalna, nie zawsze
jednak przyjmowana jest przez wyko-
nawców konstrukcji. Opisana w arty-
kule płyta stropowa jest przykładem
konstrukcji, w przypadku której zanie-
dbanie prostych zabiegów pielęgna-
cyjnych doprowadziło do znacznych
uszkodzeń, skutkujących koniecznością
wykonania kosztownych i czasochłon-
nych napraw.
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Fot. 2. Dolna powierzchnia płyty po usz-
czelnieniu szpachlą rys
Photo 2. The bottom surface of the floor slab
after sealing the cracks with the use of putty
material
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