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BELKI ŻELBETOWE
W BUDOWNICTWIE
MIESZKANIOWYM

Belki współpracujące z płytą stropową

Tablice



Błędy dostrzeżone w druku:

str. 21 w tabelce dla belki B16/30/365
jest 36,72-6,00-7,57 powinno być 40,80-6,00-8,47

str. 37 dla belki B12/35/485
jest St3SX 8,9kg powinno być St3SX 8,4kg

34GS 50,2kg 34GS 41,9kg

str. 47 dla belki B8/40/545
jest 34GS 55,9kg powinno być 34GS 37,3kg



Wstęp

W budownictwie jednorodzinnym bardzo często stosowane są stropy płytowe
jako  najtańsze  i  najprostsze  w  wykonaniu  nawet  dla  wykonawców o  niewielkich
kwalifikacjach.  Istotnie,  płyta  żelbetowa jest  bardzo  efektywnym rodzajem stropu,
jednak tylko wówczas, gdy zostanie właściwie zaprojektowana, to znaczy tak, aby
przy spełnieniu wszystkich warunków stanów granicznych nośności  i  użytkowania
wykazywać  najniższe  koszty  wykonania.  Spełnienie  tych  postulatów  jest
nierozerwalnie  związane  z  koniecznością  częstego  stosowania  żeber
dopasowujących wielkości pól stropowych do najbardziej ekonomicznych wymiarów
płyt. Oczywiście zawsze istnieje możliwość stosowania wielopolowych płyt ciągłych,
lecz  każdy,  kto  zetknął  się  z  tym  zagadnieniem  zdaje  sobie  sprawę  z  faktu
niecelowości  ich  stosowania  w  przeciętnym  budownictwie  mieszkaniowym  ze
względu chociażby na ograniczone możliwości wykonawcze. W spotykanych u nas
warunkach budowlanych łatwo i w miarę dobrze wykonywane są te stropy płytowe,
w  skład  których  wchodzą  płyty  prostokątne  podparte  na  dwóch  lub  czterech
krawędziach.  Wymaga  to  oczywiście  odpowiedniego  do  istniejących  warunków
podziału pól stropowych za pomocą ścian i żeber.

Dla  doświadczonego  projektanta  sposób  podziału  pola  stropowego  na
mniejsze obszary nie nastręcza w większości przypadków poważniejszych trudności.
Nie jest kłopotliwe zwymiarowanie przekroju żebra, tym bardziej, że zwykle dostępne
są  odpowiednie  tablice  lub  programy  komputerowe  ułatwiające  i  skracające
projektowanie. Nie jest również problemem narysowanie zaprojektowanego żebra,
jest natomiast pracochłonne. W konsekwencji czas pracy projektanta jest w pewien
sposób marnotrawiony na wykonywanie czynności, które nie wymagają tak wysokich
kwalifikacji,  lecz  przez  swą  specyfikę  nie  zawsze  mogą  być  powierzone  innym
osobom, a równocześnie nudno poddają się automatyzacji.

W czasie ostatnich kilku lat pojawiło się nowe narzędzie projektanta, komputer
osobisty,  który  wraz  ze  współpracującymi  z  nim  urządzeniami  w  istotny  sposób
przyśpieszył cykl prac projektowych. Jednak mimo zastosowania drukarki laserowej
i plotera sterowanych takim oprogramowaniem jak na przykład AutoCAD nie udało
się  przyśpieszyć  opracowania  elementów  występujących  w  sposób  jednostkowy,
a z takimi bardzo często spotykamy się w codziennej pracy projektowej. Owszem,
zastosowanie tych narzędzi ma sens wówczas, gdy do wykonania



jest  duża  liczba  powtarzalnych  operacji,  na  przykład  podobnych  lub  niewiele
różniących  się  między  sobą  rysunków  elementów  konstrukcyjnych.  Poza  tym
wszystkich tych niewątpliwie pożytecznych urządzeń nie da się zabrać na budowę,
gdzie  często  zachodzi  potrzeba rozwiązywania  niektórych  problemów niejako "od
ręki" i gdzie byłyby bardzo potrzebne.

W  takich  przypadkach  zmuszeni  jesteśmy  posłużyć  się  metodami
sprawdzonymi od lat, to znaczy sięgnąć po odpowiedni podręcznik, jeśli taki istnieje.
Niestety,  jak dotąd brak tablic,  które w sposób kompleksowy traktowałyby proces
projektowania.  Istnieje  szereg  bardzo  dobrych  opracowań,  pomocniczych  dla
projektanta, które jednak nie zawierają w sobie ostatniego ogniwa pracy projektowej
tj. rysunku. Praca niniejsza ma za zadanie przynajmniej częściowo wypełnić tę lukę
i  tym  samym  ułatwić  i  przyśpieszyć  projektowanie  bardzo  wąskiego  zakresu
konstrukcji  żelbetowych, jakimi są żelbetowe belki stropowe w stropach płytowych
budownictwa  mieszkaniowego.  Jest  przeznaczona  dla  szerokiego  grona
projektantów i  wykonawców budynków mieszkalnych,  a w szczególności  domków
jednorodzinnych. Jest ona równocześnie pierwszą z szeregu przygotowywanych do
druku  prac  obejmujących  konstrukcyjne  elementy  żelbetowe  w  budownictwie
mieszkaniowym.

Tablice  zawierają  praktycznie  gotowe  do  wykorzystania  224  projekty  belek
żelbetowych. Belki obejmują najczęściej stosowany w praktyce budowlanej zakres
rozpiętości od l,85m do 5,75m w licu podpór oraz zakres obciążeń pozwalający na
opieranie na nich stropów płytowych o obustronnej rozpiętości do 6,00m. Poza tym
rysunki  prezentowanych belek mogą być po niewielkich modyfikacjach stosowane
w  projektach  dowolnych  belek  żelbetowych  odbiegających  nawet  znacznie  od
przyjętych założeń.
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Założenia

Schemat statyczny
• belki wolnopodparte,
• rozpiętość obliczeniowa l0=1,05ls.

W praktyce bardzo rzadko spotyka się przypadek belki swobodnie podpartej.
Zwykle belki na podporze są częściowo utwierdzone i w związku z tym konieczne
jest zbrojenie górne, które ma za zadanie przejąć momenty utwierdzenia. W każdym
przypadku muszą być one określane indywidualnie.

Obciążenia
• obciążenie długotrwałe obliczeniowe q0d=4,70kN/m2

• obciążenie długotrwałe charakterystyczne qkd=4,00kN/m2

• obciążenie krótkotrwałe obliczeniowe q0k=2,l0kN/m2

• obciążenie krótkotrwałe charakterystyczne qkk=l,50kN/m2

• obciążenie całkowite obliczeniowe q0=6,80kN/m2

• obciążenie całkowite charakterystyczne qk =5,50kN/m2

Obciążenia  długotrwałe  obejmują  ciężar  belki,  stropu,  tynku  na  dolnej
powierzchni stropu, wylewek lub gładzi wyrównawczych na jego górnej powierzchni
oraz warstw podłogowych.

Obciążenia krótkotrwałe obejmują obciążenia użytkowe mogące pojawiać się
w trakcie eksploatacji konstrukcji.

Wszystkie obciążenia należy traktować jako równomiernie rozłożone.

Warunki konstrukcyjne
• szerokość przekroju belek b=25cm (dla wszystkich belek)
• wysokość przekroju belek       h=25cm dla ls=l85cm

ls=2l5cm
ls=245cm
ls=275cm
ls=305cm
Is=335cm

 h=30cm dla ls=365cm
ls=395cm
ls=425cm

 h=35cm dla ls=455cm
ls=485cm

 h=40cm dla ls=515cm
ls=545cm

 h=45cm dla ls=575cm

• grubość płyty współpracującej min. 6cm
• wysięg płyty współpracującej 0,1510 i nie więcej niż 36cm
• grubość otulenia prętów zbrojeniowych

◦ strzemiona i pręty montażowe 10mm
◦ zbrojenie główne 20mm

• zbrojenie na ścinanie - tylko strzemiona.



Aby płyta stropowa mogła być uznana za współpracującą z belką, muszą być
spełnione następujące wymagania:

• płyta powinna być monolitycznie zespolona z belką,
• średnica prętów stosowanych do zbrojenia płyty nie może być mniejsza niż

4,5mm,
• do podpory musi być doprowadzonych conajmniej 1/3 prętów potrzebnych

w przęśle i nie mniej niż trzy pręty na jeden metr szerokości przekroju,
• w  przypadku,  gay  na  podporze  nie  występują  warunki  zapewniające

swobodę  obrotu  przekroju,  należy  zastosować  odpowiednie  zbrojenie
górne (w praktyce budowlanej jest to zwykle warunek konieczny).

Materiały
• beton B15               Rbk          =11,3 MPa

Rbzk =1,13MPa
Rb =8,7 MPa
Rbz =0,75MP3
Eb =23,1 Gpa

• stal- strzemiona A-I St3SX      Rak          =240MPa
Ra =210MPa

• pręty zbrojeniowe dolne A-III 34GS      Rak          =410MPa
Ra =350MPa

• pręty montażowe (górne) A-0 St0S

W przeciętnych warunkach budowlanych beton klasy B15 jest dostępny bez
specjalnych trudności, co przesądziło o uznaniu go za miarodajny do obliczeń.

Układ tablic

Tablice  zawierają  praktycznie  kompletne  projekty  224  belek  stropowych
o rozpiętościach w licu podpór zmieniających się od 185cm do 575cm co 30cm. Dla
każdej  belki  obciążenia  obliczeniowe  całkowite  zmieniają  się  od  10,20kN/m -  co
odpowiada  paśmie  stropu  o  szerokości  l,50m  -  do  40,80kN/m  odpowiadającego
paśmie  stropu  o  szerokości  600cm.  Zmiana  obciążenia  odbywa  się  ze  skokiem
2,04kN/m odpowiadającemu paśmie stropu o szerokości 30cm.

Rysunki zostały wykonane w skali 1:20 i 1:25 tylko dla belek różniących się
układem  i  średnicą  strzemion.  Informacje  o  zbrojeniu  podłużnym  zawarto
w  dołączonych  do  każdego  rysunku  tabelkach  zawierających  nazwę  belki,
obciążenie,  szerokość  pasma  stropu  odpowiadającego  obciążeniu,  niezbędną
powierzchnię zbrojenia rozciąganego oraz zbrojenie przykładowe.

W  poszczególnych  belkach  nie  uwzględniono  możliwości  dopasowania
długości prętów zbrojenia głównego do przebiegu momentów zginających. Operacja
taka  powinna  być  wykonywana  w  miarę  potrzeby  przez  projektanta
z uwzględnieniem indywidualnych cech belki.

Wszystkie  belki  spełniają  wymagania  granicznych  stanów użytkowania  dla
warunków  przeciętnych  tj.  rozwarcie  rys  nie  większe  niż  0,3mm  i  ugięcia  nie
przekraczające 1/200 rozpiętości obliczeniowej lub 25mm dla belek o rozpiętościach
powyżej 5,00m.



TABLICE
Belki o rozpiętości 185cm 9
Belki 0 rozpiętości 215cm 10
Belki o rozpiętości 245cm 11
Belki o rozpiętości 275cm 12
Belki o rozpiętości 305cm 13-14
Belki o rozpiętości 355cm 15-17
Belki o rozpiętości 365cm 18-21
Belki o rozpiętości 395cm 22-25
Belki o rozpiętości 425cm 26-30
Belki o rozpiętości 455cm 31-34
Belki o rozpiętości 485cm 35-39
Belki o rozpiętości 515cm 40-45
Belki o rozpiętości 545cm 46-51
Belki o rozpiętości 575cm 52-57
Przekroje prętów 58



Polskie Normy

1. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
2. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
3. PN-82/B-02003  Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
1. PN-84/B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.






































































































