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t. OPIS OG6LNY

Belkowo - pustakowe systemy stropowe wykonywane na budowie skladajq siq z:

prefabrykowanych kratownic belek stalowych z pasem dolnym zabetonowanym w stopce - belki

niesamonoSne;

pusta k6w wykonanych z beton6w lekkich ( kera mzytobeton, 2u2lobeton);

betonu monolitycznego wylewanego na budowie.

Cha ra kte rystyka geometryczna stropu o mawia nego w o pracowa ni u :

rozstaw osiowy belek: 60 cm,

rozpiqtoSci belek w 6wietle Scian i dfugoSci zgodnie z tabelq no5no6ci,

wysoko66 konstrukcji stropu 24 cm - z pfytq betonowq nad pustakami:

. wysoko5i pustak6w: 20 cm,

. gruboSi plyty betonowej nad pustakami4 cm.

Stropv przeznaczone sa do montaZu reczneFo.

CHARAKTERYSTYKA STROPU TERIVA 4.0 O WYSOKOSCI 24CM Z NADBETONEM 4CM

PUSTAKAMI STROPOWYMI O WYSOKOSO 2OCM
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a. Wymiary stropu:

b. Wymiary i charakterystyka pustaka:
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Rysunek 2. Geometria pustaka stropowego

c. Zuiycie betonu na l m2stropu:

wysokoS6
rozstaw
osiowy
belek

najmniejsza
szerokoSd

Srodnika

szerokoS6

stopki belki
rozpiqto56
modularna

240 mm 600 mm 90 mm 120 mm
od L,8 m
co 0,30 m
do 7,8 m

wysokoSd szeroko56 dfugoS6

200 mm 510 mm 24O mm

cecha warto66
cha ra kterystyczny ciq2ar wlasny 3,17 kN/m' ; 1-,9 kN/2ebro
zuiycie belek na 1 m' stropu 1-,67 szt.

zu2ycie pustak6w na L m'stropu 6,94 szt.

w stopce belki - klasy C25l30 0,005 m3

pustak betonowy na kruszywach lekkich
przy masie do 16 kg

0,010 m3

monolityczny wylewany na budowie -

klasy min. C2O/25
0,073 m3
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1.2. cHARAKTERYSTYKAOBCTAzEN

WartoSci obciq2efi zewnqtrznych -
zapewnii spelnienie warunk6w stanu

u2ytkowalno6ci (SGU).

zmiennych i stalych - nale2y dobrai w taki spos6b, aby

granicznego noSnoSci (SGN) oraz stanu granicznego

2.

2.1

Do opracowania zalqczono zestawienie zbrojenia belek stropowych z uwagi na stan graniczny

no6noSci i u2ytkowania (ugiqcia) dla 162nych dtugoSci modularnych belek przy zalo2eniu obciq2enia

dodatkowego o warto$ci charakterystycznej (stafe 2,5kN/m i u2ytkowe 1,5kN/m)4,0 kN/m,

PREFABRYKOWANE KRATOWNICE. BELKI STROPOWE

WYMAGANIA OG6LNE

Do wykonania belek stosuje siq nastqpujqce materialy:

1-) stal na prqty podlu2ne kratownicy o klasie A-lllN,

2') stal na krzy2ulce, gfadka o klasie A-lllN,

3) beton o klasie min. C25/30 wedlug normy PN-EN 206:201,4-04.

Ksztalt i wymiary belek powinny by6 dobrane zgodnie z normq PN-EN L5O37-1. Belki

kratownicowe skladajq siq z betonowej stopki o wymiarach poprzecznych 120 x 40 mm, wykonanej z

betonu przynajmniej klasy C25/30. Dopuszcza siq zastosowanie betonu na kruszywach lekkich
porowatych pod warunkiem zachowania minimalnej klasy betonu C25/3O.

Rysunek 3. Belka stropowa


