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Streszczenie: W pracy omówiono przypadek awarii środkowej części pięcioprzęsłowej hali żelbetowej. Hala 

posiada konstrukcję żelbetową posadowioną na palach. W trakcie jej eksploatacji nastąpiło gwałtowne 

zawalenie słupa prefabrykowanego, co spowodowało upadek dźwigarów sprężonych z całą konstrukcją 
elementów przekrycia dachowego. Przyczyny katastrofy hali nie zostały do końca wyjaśnione, ale konieczność 
uruchomienia produkcji wpłynęła na potrzebę odbudowy hali. 

Słowa kluczowe: katastrofa konstrukcji, technologia rozbiórki, odbudowa hali. 

1. Opis hali 

 Hala produkcyjna, która uległa zawaleniu w części środkowej, została wzniesiona na 

początku lat 70. XX wieku. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, pięcionawowy o konstrukcji 

słupowo-ryglowej. Siatka słupów w hali ma wymiary 6×18 m, a jej zewnętrzne wymiary 

osiowe wynoszą 90×156 m. Konstrukcja nośna obiektu opiera się na prefabrykowanych 

dwugałęziowych słupach żelbetowych, sztywno zamocowanych w stopach kielichowych, 

posadowionych na palach. Rygle to dźwigary strunobetonowe, prefabrykowane o rozpiętości 

18 m. Słupy wykonano jako prefabrykowane ze wspornikami dla oparcia prefabrykowanych 

belek podsuwnicowych i dźwigarów dachowych. Przekrycie dachu stanowią typowe płyty 

panwiowe oparte na dźwigarach strunobetonowych. Na dachu znajdują się świetliki stalowe 

o konstrukcji ram ukośnych. Ściany zewnętrzne osłonowe stanowią płyty prefabrykowane 

żelbetowe o wymiarach 6×1.2×0.15 m i 6×0.6×0.15 m, ocieplone styropianem. Przekrój 

poprzeczny przez halę przedstawiono na rys. 1, a szkic rzutu poziomego na rys. 2. 

 

Rys. 1. Przekrój poprzeczny przez halę 
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Rys. 2. Szkic rzutu poziomego hali 

2. Katastrofa fragmentu hali 

 Katastrofa hali wystąpiła w paśmie pomiędzy osiami 20–22 oraz B–D (rys. 2). Słup w osi 

21/C uległ awarii polegającej na pionowym, gwałtownym przemieszczeniu. Zapadła się 
również stopa fundamentowa pod słupem wraz z palami. Przemieszczenie pionowe tych 

elementów wynosiło około 6,30 m. Uszkodzenie słupa spowodowało awarię: dźwigarów 

strunobetonowych (o rozpiętości 18 m w osi 21 i pomiędzy osiami B–D), płyt dachowych 

panwiowych wraz z ociepleniem oraz belek podsuwnicowych w osi C, pomiędzy osiami  

20–22 (wraz z torem jezdnym). Zawaleniu uległ również świetlik dachowy oraz płyty panwio-

we na nim oparte. 

 Wokół słupa w osi 21/C utworzyło się zagłębienie o wymiarach w poziomie posadzki 

około 6,0×6,0 m. Głębokość zapadliska nie była dokładnie znana, ale pomiary żerdziami 

stalowymi pozwalały oszacować ją na ponad 6 m. W zapadlisku znajdowała się woda, której 

poziom wynosił około 1,30 m poniżej posadzki hali. Po awarii poziom lustra wody w zapa-

dlisku podlegał nieznacznym wahaniom wynoszącym maksymalnie około 0,5 m. Uszkodzeniu 

uległy instalacje podziemne (kanalizacyjne) oraz instalacje nadziemne mocowane do słupów 

nośnych hali. 

 W wyniku powstałej katastrofy żelbetowego słupa hali w osi 21/C całkowitemu uszko-

dzeniu uległy: 

–  dwa dźwigary strunobetonowe o rozpiętości osiowej 18 m, 

–  oparte na dźwigarach żelbetowe płyty korytkowe o rozpiętości 6 m, 

–  świetlik dachowy wraz z pokryciem z płyt panwiowych, 

–  belki podsuwnicowe o rozpiętości 6 m, oparte na wspornikach słupa w osi 21/C oraz na 

słupach sąsiednich. 

 Uszkodzenie jednego elementu (słupa w osi 21/C) spowodowało zniszczenie części hali 

o wymiarach 12×36 m (fragment hali pomiędzy osiami 20–22 / B–D). 
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 Prefabrykowane sprężone dźwigary dachowe, w trakcie katastrofy słupa w osi 21/C nie 

spadły na posadzkę, a utrzymywały się na zawalonej konstrukcji belek podsuwnicowych 

i słupach teletechnicznych. Kable wysokiego i niskiego napięcia uległy uszkodzeniu. Widok 

hali po katastrofie przedstawiono na rysunkach 3–6. 

 

Rys. 3. Widok górnej części słupa po jego zapadnięciu 

 

Rys. 4. Widok zniszczonej górnej części hali wraz z belką podsuwnicową 
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Rys. 5. Widok zawalonej konstrukcji dachu wraz ze świetlikiem 

 

Rys. 6. Widok uszkodzonych dachowych płyt panwiowych w sąsiedztwie zaistniałej katastrofy 

3. Prawdopodobne przyczyny zawalenia się fragmentu hali 

 Dokładne ustalenie przyczyn zawalenia się fragmentu konstrukcji hali jest praktycznie 

obecnie, jak i w przyszłości, niemożliwe. Można jedynie na podstawie zebranych informacji 
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oraz przeprowadzonych analiz i badań określić prawdopodobne przyczyny powstania kata-

strofy. Charakter i przebieg zniszczenia fragmentu hali pozwala na przyjęcie założenia, że przy-

czyny katastrofy miały dwojaki charakter. Pierwszy związany z warunkami geotechnicznymi 

i drugi prawdopodobnie bezpośredni z eksploatacją. Przeprowadzone badania nie pozwalają 
stwierdzić, co stało się z około 100 m3 gruntu w miejscu wystąpienia katastrofy, a co za tym 

idzie powstania leja w okolicy słupa w osi 21/C. Powstanie leja jest trudne do wyjaśnienia. 

W instalacjach kanalizacyjnych nie stwierdzono przedostawania się gruntu do kanalizacyjnych 

instalacji zewnętrznych. Prawdopodobną przyczyną powstania leja o tak dużej objętości jest 

istnienie w okolicy słupa podziemnej kawerny, której strop uległ zawaleniu. Należy zaznaczyć, 
że hala została posadowiona na gruntach, w których lokalnie występują gipsy (notabene 

w pobliżu hali znajduje się ulica Gipsowa). Kawerna podczas katastrofy została zalana wodą, 
której poziom ustabilizował się na wysokości 1,30 m poniżej poziomu posadzki w hali, co 

odpowiada poziomowi wód gruntowych w rejonie hali. Woda w zapadlisku pochodziła 

z uszkodzonych instalacji oraz opadów atmosferycznych. Prawdopodobnym impulsem powo-

dującym bezpośrednio zawalenie się stropu kawerny gipsowej (co spowodowało osunięcie się 
gruntu do istniejącej komory), mogło być uderzenie w słup w osi 21/C wózka widłowego 

przewożącego kable, którego waga mogła wynosić nawet 20 t. Mogło to zainicjować proces 

zniszczenia fragmentu konstrukcji hali. Oczywiście opisany powyżej ciąg przyczynowo-skut-

kowy jest jedynie prawdopodobnym scenariuszem, który jednak najpełniej tłumaczy zaistniałe 

zdarzenie zwłaszcza, że żadnych uszkodzeń konstrukcji, czy posadzki wcześniej nie zauwa-

żono, więc zdarzenie musiało mieć gwałtowny charakter. Należy jednak liczyć się z możli-
wością nieujawnienia dokładnych przyczyn zawalenia się fragmentu hali. 

 Autorzy podjęli próbę wyjaśnienia przyczyn zawalenia się fragmentu hali. Jednak zarówno 

charakter, jak i rodzaj katastrofy, nie pozwala jednoznacznie określić, co było jej przyczyną. 
Określono jedynie najbardziej prawdopodobny scenariusz zdarzeń. Opracowano projekt odbu-

dowy, którego głównym założeniem było doprowadzenie uszkodzonej części hali do stanu 

umożliwiającego jej bezpieczne użytkowanie, poprzez wymianę uszkodzonych elementów.  

 Po zrealizowaniu projektu odbudowy, hala nie zmieniła swoich parametrów geometrycz-

nych w stosunku do stanu sprzed katastrofy. Prace te stanowiły jedynie roboty remontowe 

w myśl Ustawy Prawo Budowlane § 3, pkt  8. Po odbudowie hali przystąpiono do prac badaw-

czych, obejmujących pomiary geodezyjne, jak również wiercenia geotechniczne do głębokości 

około 12 m, które miały wykluczyć zaistnienie podobnego zjawiska w innych miejscach hali. 

4. Opis robót zabezpieczających wykonanych po wystąpieniu uszkodzeń 

 Po dokonaniu wstępnego rozpoznania stanu zachowania konstrukcji hali opracowano 

analizę stanu zniszczenia lokalnego hali produkcyjnej oraz określono sposób rozbiórki 

zniszczonych elementów wraz z opisem koniecznych zabezpieczeń rozebranego fragmentu 

dachu. Wykonano wygrodzenie uniemożliwiające dostęp do strefy zagrożenia osobom 

postronnym. Objęło ono obszar większy niż bezpośrednie oddziaływanie skutków katastrofy 

hali. Ruch suwnic został bezwzględnie ograniczony za pomocą trwałych blokad. Wykonano 

badania warunków gruntowo-wodnych oraz opracowano opinię geotechniczną.  
 Następnie przystąpiono do prac rozbiórkowych zawalonych fragmentów hali. Przed przy-

stąpieniem do tych prac wykonano stężenia części nad- i podsuwnicowej przy zastosowaniu 

prętów stalowych mocowanych krzyżowo do słupów za pomocą lin i kształtowników 

stalowych. Przyjęta koncepcja rozbiórki polegała na wyjęciu zawalonych elementów betono-

wych przez otwór w dachu hali. Transport pionowy elementów konstrukcji żelbetowej ze 

strefy awarii między osiami 20–22 oraz B–D odbywał się przy wykorzystaniu żurawia samo-

chodowego. Dopuszczono również opuszczenie niektórych elementów na posadzkę w strefie 
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katastrofy i w następnej kolejności, po zakończeniu demontażu uszkodzonych części kon-

strukcji, ich wywóz z hali za pomocą wózków podnośnikowych. Demontowane elementy 

konstrukcji i instalacji ze strefy rozbiórki przeznaczono do złomowania. 

 Ze względu na bezpieczeństwo ludzi wszystkie czynności związane z przygotowaniem 

elementów do transportu pionowego, zapięcia zawiesi itp. wykonywane były od góry, z po-

wierzchni dachu. Demontaż odbywał się w odwrotnej kolejności obowiązującej przy wzno-

szeniu hali, tzn. najpierw demontowano pokrycie dachowe, izolację, a następnie fragmenty 

konstrukcji żelbetowej dachu. Po zdemontowaniu płyt panwiowych nastąpiło odcinanie 

wszystkich instalacji przebiegających przez strefę rozbiórki. Po umożliwieniu dostępu do 

zawalonych dźwigarów dachowych w osi 21 nastąpił ich demontaż i odtransportowanie poza 

strefę rozbiórki za pomocą żurawia o nośności ok. 500 T.  

 Po zniwelowaniu stanu zagrożenia spowodowanego upadkiem elementów budowlanych, 

nastąpił ich wywóz, jak również powstałego gruzu i złomu z hali i zdemontowanych 

elementów. 

 

Rys. 7. Zapadlisko przy fundamencie zniszczonego słupa po zalaniu betonem 

 W celu uniemożliwienia obsuwania się gruntu spod fundamentów słupów sąsiednich, 

istniejące zapadlisko wypełniono betonem. Lej wokół słupa 21/C zalano do wysokości około 

1,2 m poniżej poziomu posadzki w hali (rys. 7) – zużyto około 70 m3 betonu. Woda została 

odprowadzona rurami kanalizacyjnymi, przebiegającymi wewnątrz hali (w pobliżu osi 

podłużnej), do kanalizacji miejskiej. W czasie betonowania monitorowano studzienki na 

zewnątrz obiektu, czy wlewająca się woda nie wykazuje zawiesiny gruntowej. Na powierzchni 

betonu wypełniającego zapadlisko wykonana została nowa żelbetowa stopa fundamentowa 
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pod projektowany słup stalowy. Całkowita objętość zapadliska wokół słupa 21/C została 

oszacowana na około 100 m3.  

 Przeprowadzono analizę statyczno-wytrzymałościową projektowanej konstrukcji stalowej 

dachu i słupa z wykorzystaniem program ROBOT. W miejscu uszkodzonego dźwigara struno-

betonowego zaprojektowano i wykonano stalową konstrukcję dachową pokazaną na rys. 8 i 9.  

 

Rys. 8. Model obliczeniowy dźwigara kratowego ze świetlikiem 

 

Rys. 9. Przekrój poprzeczny hali po rekonstrukcji słupa i dźwigara 
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 Słup w osi 21/C zaprojektowano jako dwugałęziowy o zmiennym przekroju poprzecznym 

(rys. 9). Od poziomu posadowienia do poziomu belek podsuwnicowych składał się on z dwóch 

HEB 260 połączonych ze sobą skratowaniem wykonanym z płaskowników i kątowników. 

Powyżej suwnicy założono przekrój słupa z dwóch HEB 200. Belki podsuwnicowe 

zaprojektowano z kształtowników HEB 300, które oparto na wspornikach stalowych słupa 

21/C oraz wspornikach żelbetowych słupów sąsiednich. Występujące wcześniej pokrycie 

z płyt panwiowych wykonano z blachy trapezowej opartej na płatwiach stalowych. 

5. Podsumowanie 

 Autorzy opracowania podjęli próbę wyjaśnienia przyczyn zawalenia się fragmentu hali. 

Jednak zarówno charakter, jak i rodzaj katastrofy, nie pozwala jednoznacznie określić, co było 

jej przyczyną. Określono jedynie najbardziej prawdopodobny scenariusz zdarzeń. 
Opracowano projekt, którego głównym założeniem było doprowadzenie uszkodzonej części 

hali do stanu umożliwiającego jej bezpieczne użytkowanie, poprzez wymianę uszkodzonych 

elementów. Po zrealizowaniu projektu, hala nie zmieniła swoich parametrów w stosunku do 

stanu sprzed katastrofy. Prace te stanowiły jedynie roboty remontowe w myśl Ustawy Prawo 

Budowlane § 3 pkt  8. Po odbudowie hali przystąpiono do prac badawczych obejmujących 

systematyczne pomiary geodezyjne, jak również wiercenia geotechniczne do głębokości około 

12 m, które pozwoliły wykluczyć w innych miejscach hali, zjawiska zaistniałe w obszarze 

słupa 21/C. 

DISASTER OF PREFABRICATED REINFORCED CONCRETE PRODUCTION 

HALL AND ITS RECONSTRUCTION 

Abstract: In the paper there is discussed the case of collapse of the middle part of five-span reinforced concrete 

hall. The object is founded on piles. During its exploitation the sudden collapse of the structure took place due 

to the settlements of one of prefabricated column which finally resulted in downfall of prestressed girders 

together with the roofing elements structure. Reasons for this disaster of reinforced concrete hall have not been 

fully explained, but the demand of production continuation led to the necessity of hall’s reconstruction. 

Keywords: structure disaster, disassembly technology, hall’s reconstruction. 

 

 


