
 

XXVII
Konferencja

Naukowo-Techniczna
awarie budowlane 2015

 

TYPOWE USZKODZENIA 

PREFABRYKOWANYCH BELEK WSPORNIKOWYCH, 

PODPIERAJĄCYCH PŁYTY TRYBUN STADIONU 

JACEK HULIMKA, jacek.hulimka@polsl.pl 

RAFAŁ KRZYWOŃ 

Katedra Inżynierii Budowlanej, Politechnika Śląska 

 
Streszczenie: W referacie opisano typowe uszkodzenie wspornikowych części belek podtrzymujących płyty 

trybun stadionów sportowych. Polega ono na zarysowaniu o znacznym rozwarciu, pojawiającym się już na 

etapie montażu prefabrykowanej konstrukcji trybun, w miejscu karbu. Autorzy obserwowali tego typu 

uszkodzenia podczas ekspertyz dwóch stadionów w południowej Polsce. Przeprowadzone badania oraz analizy 

obliczeniowe wykazały, że zarysowania wystąpiły pomimo właściwej nośności zbrojenia i poprawnego 

wykonawstwa elementów. W obydwu przypadkach uszkodzenia nie zagrażały wyczerpaniem nośności 

konstrukcji, jednakże, w perspektywie czasu, z uwagi na narażenie na bezpośrednie odziaływanie środowiska 

zewnętrznego, groziły one ograniczeniem jej trwałości. W podsumowaniu referatu przedstawiono kilka 

potencjalnych rozwiązań naprawczych, zalecenia przyjęte w opisywanych przypadkach oraz możliwości 

projektowe uniknięcia opisywanych uszkodzeń. 

Słowa kluczowe: belka zębata trybuny stadionu, wspornik żelbetowy, rysa, karb. 

1. Wstęp 

 Wśród dużych inwestycji budowlanych realizowanych w Polsce w ostatnich latach szcze-

gólne miejsce zajmują wielkokubaturowe obiekty sportowe, takie jak stadiony i hale. Stanowią 
one, z uwagi na wielkość i typ konstrukcji, spore wyzwanie zarówno dla projektantów, jak 

i dla wykonawców. Realizacja części stadionów, budowanych w związku z organizowanymi 

w Polsce w 2012 r. Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, obwarowana była nieprzekraczal-

nymi terminami oddania obiektów do użytkowania. Podobna sytuacja miała miejsce w przy-

padku finansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe, pow-

szechne było dążenie do możliwie dużego uproszczenie konstrukcji – zarówno w zakresie 

projektowym, jak i wykonawczym. 

 Ustroje konstrukcyjne stadionów cechuje znaczny stopień powtarzalności, co sprzyja ich 

prefabrykacji. Wśród najczęściej prefabrykowanych elementów są belki, w tym belki zębate 

trybun oraz płyty stopów, płyty audytoryjne i płyty schodowe oraz słupy. Dzięki prefabrykacji 

możliwe jest przyspieszenie realizacji budowy, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej 

jakości elementów żelbetowych. Prefabrykacja sprzyja również oszczędności materiałów 

(między innymi poprzez możliwość wykonania betonu wysokiej klasy) oraz pozwala na 

ograniczenie do minimum kosztownych szalowań na wysokości. 

 Belki podtrybunowe zazwyczaj są opierane pod kątem, na słupach o różnych wysokoś-
ciach, aby zapewnić odpowiednią widoczność z przestrzeni audytorium. Mogą one mieć jed-

nakowy kształt na całym obwodzie trybun stadionu, lub być powtarzalne jedynie na odcinkach 

prostych. Powierzchnię podparcia płyt audytoryjnych najczęściej realizuje się przez odpowie-

dnie zestopniowanie górnej powierzchni belek, tworzące tzw. belkę zębatą. Belki podtrybu-

nowe mogą osiągać długość do 20 m przy masie dochodzącej do 40 ton [1]. Przy większych 
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rozpiętościach ich dolne fragmenty często są przewieszone wspornikowo. Płyty audytoryjne 

zazwyczaj wykonane są jako schodkowe, o szerokości pozwalającej na ukształtowanie od 

dwóch do czterech stopni. Z uwagi na owalny rzut typowych trybun, pełna powtarzalność płyt 

ogranicza się zwykle do prostoliniowych odcinków wzdłuż bocznych krawędzi płyty boiska.  

2. Krótki opis konstrukcji i typowych uszkodzeń 

 Podstawą referatu są powtarzalne obserwacje prowadzone przez autorów na dwóch budo-

wach dużych stadionów w Polsce południowej. 

 Koncepcja architektoniczna trybun obydwu stadionów jest bardzo podobna. W celu zwięk-

szenia pojemności widowni projektant przyjął układ dwukondygnacyjny, w którym trybuna 

górna jest częściowo przewieszona nad trybuną dolną. Jest to rozwiązanie bardzo często 

stosowane we współczesnych stadionach. Uzyskana przestrzeń pomiędzy trybunami pozwala 

na wbudowanie loży VIP, pomieszczeń obsługi i pomieszczeń komentatorskich. Schematycz-

ny przekrój ustroju nośnego takiego stadionu pokazano na rysunku 1. 

  

Rys. 1. Przekrój konstrukcji stadionu z częściowo przewieszoną trybuną górną 

 Konstrukcja obydwu stadionów jest w większości prefabrykowana. Główny ustrój nośny 

stanowią obwodowo rozmieszczone rzędy słupów, na których opierają się ukośne belki 

podpierające płyty trybun. Górna powierzchnia belek jest stopniowana, co umożliwia 

bezpośrednie oparcie płyt schodkowych. Płyty są podpierane punktowo na podkładkach 

elastomerowych. Skrajne fragmenty belek podtrybunowych przewieszone są wspornikowo 

w sposób pokazany na rys. 2 (widoczne na drugiej fotografii obniżenie pionowego żebra płyty 

schodkowej nie występuje na odcinku podporowym). 
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Rys. 2. Wspornikowe fragmenty belek podtrybunowych w obydwu stadionach 

 Stwierdzone w konstrukcji uszkodzenia miały postać silnych zarysowań w obrębie 

wewnętrznych naroży podcięć we wspornikowych częściach belek podtrybunowych. Autorzy 

obserwowali je, jako powtarzalne, praktycznie we wszystkich belkach obydwu stadionów. 

Przykłady zarysowań pokazano na rys. 3. 

  

  

Rys. 3. Przykłady zarysowań we wspornikowych fragmentach belek podtrybunowych 
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 Pokazane na rys. 3 zarysowania występują wyłącznie we wspornikowych częściach belek, 

gdzie rozciągana jest górna część elementu. Większość z nich ujawniła się bezpośrednio po 

montażu płyt schodkowych. Rysy najczęściej przebiegają ukośnie, rzadziej pionowo. 

Przeważnie występują one w okolicach pierwszego podcięcia (patrząc od końca wspornika), cza-

sem również w odległości kilkunastu centymetrów od niego. Szerokość rozwarcia rys wynosi od 

około 0,1 do ponad 0,5 mm, a ich długość na końcowym odcinku wspornika w niektórych 

przypadkach przekracza połowę wysokości belki. Rysy w pozostałych podcięciach obserwowa-

no zdecydowanie rzadziej, a ich rozwarcie i zasięg były wyraźnie mniejsze. Jak już wspomniano, 

opisane uszkodzenia stwierdzono we wszystkich belkach, w obydwu stadionach. 

3. Kontrola obliczeniowa konstrukcji belek 

 Opisywane belki podtrybunowe zaprojektowane były w dwóch różnych biurach, natomiast 

wykonywał je ten sam zakład prefabrykacji. Przeprowadzone na budowie badania jakości 

betonu oraz kontrola rozmieszczenia zbrojenia w losowo wybranych belkach nie wykazały 

istotnych rozbieżności w stosunku do projektu. Jakość prefabrykatów, choć niejednakowa, 

również nie budziła istotnych zastrzeżeń, zwłaszcza w kontekście powtarzalnego charakteru 

występowania uszkodzeń. Sposób wbudowania elementów był prawidłowy i zgodny z proje-

ktem. Większość stwierdzonych w konstrukcji stadionów wad wykonawczych dotyczyła płyt 

trybun (jakość powierzchni, niepoprawne uszczelnienie styków i odwodnienie) i nie mogła 

mieć związku z obserwowanymi zarysowaniami. 

 Poszukując przyczyn obserwowanych uszkodzeń oraz ich wpływu na bezpieczeństwo 

użytkowania obiektów i ich trwałość, autorzy wykonali obliczenia sprawdzające, zgodnie 

z wymaganiami przyjętych w projektach norm. 

 Koncepcja rozmieszczenia zbrojenia w obydwu grupach belek wspornikowych jest zbliżo-

na, choć nie jednakowa. W obydwu przypadkach zbrojenie główne stanowią pręty o dużej 

średnicy, przebiegające poziomo wzdłuż górnej powierzchni stopni oraz ukośnie przy wklęs-

łych narożach. 

 Dość istotnie różna jest natomiast geometria obydwu wsporników, w tym długość całko-

wita i liczba podcięć na tej długości, przekrój poprzeczny najniższego, końcowego fragmentu 

oraz sposób podparcia płyt trybun.  

 

Rys. 4. Przykładowy rysunek rozmieszczenia zbrojenia 
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 W obydwu przypadkach płyty trybun podparto na belkach punktowo, w płaszczyźnie żeber 

pionowych. W przypadku stadionu 1 punkt podparcia usytuowany był w odległości 120 mm 

od podcięcia (i, dodatkowo, najniższy fragment podparto w odległości 100 mm od końca 

wspornika), a w przypadku stadionu 2 w odległości 150 mm od podcięcia. 

 W obliczeniach sprawdzających założono ciężar własny konstrukcji wynikający z jej 

geometrii i ciężaru właściwego żelbetu. Wprowadzono dodatkowe obciążenie od wyposażenia 

(balustrada, krzesełka – wartości zgodnie z projektem). Obciążenie zmienne założono jak dla 

balkonów, galerii, logii wspornikowych (równe 5–7,5 kN/m2; w jednym z projektów założono 

wartość niższą, równą 4 kN/m2). Dla obciążenia zmiennego dodatkowo przyjęto współczynnik 

dynamiczny γdyn = 1,5 (za opracowaniem [2]). 

 Analizy wykonano dla trzech modeli: 

– wspornika prętowego, w którym sprawdzono warunki nośności i zarysowania klasyczną 
metodą belkową,  

– modelu ST, który wykorzystano głównie do sprawdzenia poprawności zastosowanego 

zbrojenia ukośnego, 

– płaskiego modelu tarczowego, z założeniem liniowo-sprężystych właściwości materiału oraz 

z pominięciem sztywności zbrojenia; model ten służył określeniu przebiegu głównych 

kierunków naprężeń w konstrukcji, dodatkowej kontroli poprawności rozmieszczenia zbro-

jenia i jego nośności oraz oszacowaniu częstotliwości drgań własnych. 

 W celu określenia wielkości reakcji z płyt trybun, wykonano ich niezależne modele, 

a otrzymane siły przyłożono do odpowiednich modeli wspornika belkowego, w miejscach 

projektowanego podparcia płyt. 

 W belkach podtrybunowych obydwu stadionów stwierdzono wystarczającą nośność zapro-

ponowanego przez projektantów zbrojenia konstrukcyjnego. W przypadku głównego zbroje-

nia nośnego, które stanowią poziome pręty wzdłuż górnej powierzchni kolejnych stopni oraz 

ukośne zbrojenie przy podcięciach, uzyskano zapasy nośności rzędu 50%. 

 

Rys. 5. Wykresy przekrojowe naprężeń w belce wspornikowej – szczegół dolnego podcięcia 
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 Przeprowadzona w ramach obliczeń MES analiza powierzchni i położenia wypadkowej 

bryły naprężeń rozciągających (rys. 5) wykazała natomiast, że zbrojenie ma wprawdzie 

wystarczającą powierzchnię, jednakże jest umieszczone zbyt głęboko, co niewątpliwie może 

sprzyjać rozwojowi zarysowań. 

 Model MES wykorzystano również do określenia częstotliwości drgań własnych konstru-

kcji. Zgodnie z przewidywaniami, dla stosunkowo masywnej konstrukcji żelbetowej najniższa 

częstotliwość, przy pierwszej postaci drgań własnych, jest kilkunastokrotnie wyższa niż 
częstotliwość podskakującego tłumu, którą przyjmuje się zazwyczaj w granicach 1,5–3 Hz. 

Konstrukcji nie zagrażają zatem obciążenia rezonansowe. 

 Obliczenia szerokości rozwarcia rys, wykonane zgodnie z zaleceniami norm PN-EN, 

wykazały możliwość powstania rys o rozwarciu do 0,1 mm, a zatem mieszczących się w war-

tościach granicznych. Wyniki te uzyskano jednak przy teoretycznych wartościach rozstawów 

rys, dalece odbiegających od obserwowanych w obiekcie, gdzie miejsca zarysowań wymuszo-

ne są istnieniem karbów. Wprowadzenie do obliczeń korekty w postaci obserwowanego 

(wymuszonego podcięciami) rozstawu rys skutkowało uzyskaniem teoretycznej szerokości 

rozwarcia zbliżonej do wartości rzeczywiście obserwowanych w konstrukcji. Rezultaty tych 

analiz zestawiono w tab. 1. 

Tabela 1. Analiza zarysowań 

Cecha Stadion 1 Stadion 2 

Teoretyczne rozwarcie i średni rozstaw rys 
0,092 mm 

rozstaw 88 mm 

0,16 mm 

rozstaw 195 mm 

Teoretyczne rozwarcie rys dla rzeczywistego 

ich rozstawu 
0,48–0,83 mm 0,43–0,76 mm 

Teoretyczne rozwarcie rys spowodowane 

skurczem 
0,25 mm 0,27 mm 

Zmierzone rozwarcie rys 0,1–0,7 mm 0,1–0,5 mm 

4. Przyczyny opisanych uszkodzeń 

 Główna przyczyna powstania uszkodzeń jest oczywista, a jest nią ukształtowanie szeregu 

karbów w postaci wklęsłych naroży formujących stopnie belek. W wyniku koncentracji naprę-
żeń rozciągających dochodzi w tych miejscach do obserwowanych zarysowań. Powstanie tego 

typu rys jest zatem zjawiskiem praktycznie nieuniknionym. Z oczywistych względów problem 

ten nie występuje w belkach swobodnie podpartych, w których górna strefa jest ściskana.  

 Dodatkowo, nadmiernym zarysowaniom sprzyjają: 
– przyjęte przez projektanta duże średnice zbrojenia oraz rozmieszczenie go w stosunkowo 

dużej odległości od krawędzi rozciąganej (uwaga dotyczy zwłaszcza zbrojenia ukośnego),  

– brak zbrojenia przypowierzchniowego (np. w formie siatek z prętów o małej średnicy) – takie 

zbrojenie umożliwiłoby „rozmycie” rys na większej powierzchni, 

– osłabienie strefy rozciąganej otworami pod trzpienie montażowe do osadzenia płyt. 

 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez nadzór budowy, część belek wspornikowych 

już w momencie montażu była wstępnie zarysowana. Jak wskazano w tab. 1, prawdopodobną 
przyczyną powstania tych zarysowań było zjawisko skurczu betonu, którego swobodne 

odkształcenie uniemożliwiła koncentracja sztywnych prętów o dużych średnicach. 

5. Możliwości naprawy 

 Inwestor niechętnie przyjął przedstawione przez projektanta jednego z obiektów sposoby 

naprawy. Alternatywne propozycje zakładały bierne wzmocnienie w postaci „stalowego buta” 
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podtrzymującego osłabiony wspornik (rys. 6a) lub zewnętrzne sprężenie na krótkim odcinku, 

prostopadle do rysy (rys. 6b). Obydwa rozwiązania zaburzały architektoniczną koncepcję 
„surowego betonu”, w której zaprojektowany był stadion. 

    

Rys. 6. Przykładowe propozycje wzmocnień (opis w tekście) 

 W obliczeniach własnych wykazano wystarczającą nośność konstrukcji, pozwalającą na 

bezpieczne przeniesienie normowych obciążeń, w tym dynamicznych, generowanych np. przez 

rytmicznie podskakujących kibiców. Tym samym zdecydowano o zaniechaniu wzmacniania 

belek, zalecono natomiast ich naprawę (o czym poniżej) i dalszą obserwację ewentualnego 

rozwoju zarysowań.  

 Znaczne rozwarcie rys, zwłaszcza w narożu podcięcia, zagraża przedostawaniem się szko-

dliwych czynników w bezpośrednie sąsiedztwo prętów zbrojeniowych, a w efekcie korozją 
stali. Co prawda mamy tutaj do czynienia z prętami o dużych średnicach, w przypadku których 

rozwój istotnych dla nośności uszkodzeń korozyjnych liczony jest w latach, jednak wymagana 

trwałość obiektu wynosi co najmniej 50 lat. Realne jest zatem wystąpienie w tym czasie ubyt-

ków korozyjnych mogących zagrozić wyczerpaniem nośności belek. Ponadto, zwiększające 

objętość produkty korozji stali dość szybko doprowadziłyby do znacznych uszkodzeń otuliny 

betonowej, skutkujących ułatwieniem dostępu czynników korozyjnych do powierzchni stali 

zbrojeniowej. Niemożliwy do pominięcia jest też aspekt estetyczny opisanego rozwoju uszko-

dzeń korozyjnych. 

 Zaproponowano naprawę belek metodą niskociśnieniowej iniekcji rys. Z uwagi na praw-

dopodobieństwo dalszego ich rozwierania, środek iniekcyjny po związaniu powinien cecho-

wać się dobrą przyczepnością do betonu i elastycznością umożliwiającą „pracę rysy”, nato-

miast nie musi on zapewniać sklejenia krawędzi rysy w sposób umożliwiający przeniesienie 

naprężeń, bowiem rysa znajduje się w rozciąganej strefie betonu. Opisane wymagania spełnia 

żywica poliuretanowa. Z uwagi na trudny dostęp, skuteczna iniekcja jest możliwa po usunięciu 

fragmentu uszczelnienia pomiędzy prefabrykatami płyt trybun nad zarysowanym narożem 

i wprowadzeniu w to miejsce długiego pakera iniekcyjnego. Po iniekcji zalecono reprofilację 
wnętrza pachwiny trwale elastyczną masą klejąco-uszczelniającą oraz oczyszczenie i repro-

filację rys na bocznych powierzchniach belek, wykonaną przy użyciu standardowych środków 

PCC do naprawy betonu. 

4. Podsumowanie 

 Przeprowadzone analizy wykazały, że nośność wspornikowych fragmentów belek trybun 

obydwu stadionów jest wystarczająca. Za bezpośrednią przyczyną zarysowań uznano nieko-

rzystne ukształtowanie elementów, tworzące w wewnętrznych narożach karby wymuszające 
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układ zarysowań. Przyczyną drugorzędną był sposób ukształtowania zbrojenia, a w szczegól-

ności znaczne odsunięcie prętów ukośnych od krawędzi betonu oraz brak przypowierzch-

niowego zbrojenia prętami o małej średnicy. 

 Powstanie zarysowań w zbrojonej pasywnie konstrukcji z geometrycznymi karbami 

w strefie rozciąganej jest zjawiskiem nieuniknionym. Możliwe jest jedynie rozmycie obrazu 

rys przez zastosowanie wspomnianych wyżej przypowierzchniowych siatek zbrojeniowych 

z prętów o małych średnicach (takie zbrojenie nie zostało przewidziane przez projektantów). 

Poza względami estetycznymi, możliwym, negatywnym skutkiem obserwowanych zarysowań 

może być postępująca korozja zbrojenia, ograniczająca trwałość konstrukcji, a także lokalne 

niszczenie struktury betonu w wyniku wymywania soli wapnia, korozji mrozowej i rozsadza-

nia przez zwiększające objętość produkty korozji stali. 

 Zdaniem autorów niniejszego referatu, w założonym układzie konstrukcyjnym belek wspor-

nikowych podciętych w strefie rozciąganej, przy zachowaniu istniejącej geometrii obiektu, 

jedyną możliwą drogą uniknięcia opisanych zarysowań jest sprężenie konstrukcji. Ewentualna 

modyfikacja geometryczna mogłaby objąć ukształtowanie płyt trybun, umożliwiające inne 

uformowanie podcięcia. 

 Obliczenia rozwartości rys w konstrukcji osłabionej geometrycznymi karbami powinno się 
prowadzić z uwzględnieniem układu zarysowań wynikającego z ich wymuszenia rozmiesz-

czeniem karbów. 
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TYPICAL DESTRUCTION OF PRECAST CANTILEVER RAKER BEAMS 

SUPPORTING THE STADIUM AUDITORY 

Abstract: The paper describes the typical failure of a cantilever ends of raker beam supporting the auditory 

slabs of sports stadiums. It consists of a large gap of cracks that may arise at the stage of assembly of precasted 

structure of auditory. The authors of this paper have been observing this type of damage during the expertise 

of two stadiums in southern Poland. The research and computational analysis indicated that the cracking 

occurred in spite of the proper bearing capacity of reinforcement and correct execution. In both cases, the 

damage temporarily does not endanger the carrying capacity of the structure. On the other side, due to the 

exposure to environmental conditions, there is a risk to reduce its durability. In conclusion, the paper presents 

several analysed repair solutions and design recommendations in order to avoid this type of damage. 

Keywords: raker beam of stadium, RC cantilever beam, crack, notch. 

 

 


