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1.1. Ogólna charakterystyka płyt spr 

Asortyment płyt spr onych kanałowych SP produkowanych przez firm  
Sulechowie obejmuje płyty o grubo 
      szych rodzajów płyt wykonywane s  poszczególne typy tych płyt 
        

Płyty wytwarzane s  z betonu zwykłego klasy C50/60. 

Płyty posiadaj  jedynie podłu        
  ali zwykłej w 
    
 

Płyty o szeroko       
wowe. Płyty o rzucie innym ni  tny, płyty z wyci ciami i otworami oraz płyty po-
wstałe wskutek podłu   
  system stropów z płyt spr 

    wykonywane podczas produkcji płyt w wytwórni i w 
         eber płyt mog  
  
      
powstawanie ubytków na powierzchniach płyty. 

Z płyt podstawowych o szeroko      
 ci poprzez podłu  cie wzdłu  jednego z kanałów płyty. 

   oferowanych rodzajów płyt oraz typów (wariantów) z
   a swoboda w kształtowaniu elementów 
  system płyt spr 


1.2. Zakres stosowania płyt spr 

Płyty stropowe SP mog           
   


Zakres stosowania płyt spr  
   i przemysłowe, w 
  

Płyty spr   
         
płyty jako belki swobodnie podpartej. Płyty spr    e w układach 
  


 te w płytach spr           
   du na trwało 

Płyty spr    
    płyty spr 
 





  



   ło  
ływa  w stropach siły rozci     zastosowania płyt SP nale   
 

1.3. Technologia produkcji płyt spr 

Wytwarzanie płyt spr    wytłoczenia betonowej wst 
     ga formowana jest na podło 
     
 gowego, na podło 
   gły. Do zasobnika agregatu dostar-
  niki agregatu wtłaczaj
   całe urz dzenie wzdłu  toru. Po około 16 godzinach od 
 ga wytrzymało      
           
pił  na odcinki o potrzebnej długo 

  z podło a i przenoszone na miejsce składowa-
               
wierzchniach płyt. Gotowe prefabrykaty składowane s 



 lonych wymiarów nominalnych, powinny spełnia   


a) długo  płyty:     ±25 mm; 

  płyty:     ±5mm; 

  płyty dla płyt ci tych podłu  

  płyty: 

- dla płyt o grubo   

 

    

- w sumie dla płyty (    

  półki (nad i pod kanałami): 

- pojedyncza półka:     -10 mm, +15 mm; 

 

 

- dla płyt o grubo  

 rednia dla płyty:    ±7mm; 

 
   





1.4 Asortyment produkcji płyt spr 

1.4.1 Płyty spr 

 Płyty kanałowe spr    
6 podłu nych kanałów o przekroju kołowym o rednicy 152 mm. Kanały umieszczone s
  rodek poło  ej płaszczyzny 
rodkowej płyty). Wynikaj    półki dolnej wynosi 26 mm, za  półki górnej 22 
  ci przekroju kanały rozmieszczone s     
 płyty SP 20 wynosi 285 kg/m stropu z wypełnionymi spo-


Płyty spr   
   

               
  cego. W stosowanych wariantach zbrojenia płyt SP 20  
przebiega prostoliniowo dołem. U  


Zestawienie zbrojenia dla poszczególnych typów płyt

typ płyty ilo 
 
 
 
 
 
 
 

 dym wariancie zbrojenia, nominalna odległo   
płyt wynosi 32 mm.  

Rys. 1.1 Przekrój płyty SP 20 A1 R60. 





Rys. 1.2 Przekrój płyty SP 20 A2 R60. 

Rys. 1.3 Przekrój płyty SP 20 A3 R60. 

Rys. 1.4 Przekrój płyty SP 20 A4 R60. 

Rys. 1.5 Przekrój płyty SP 20 A5 R60. 





Rys. 1.6 Przekrój płyty SP 20 A6 R60. 

Rys. 1.7 Przekrój płyty SP 20 A7 R60. 

1.4.2 Płyty spr 

 Płyty kanałowe typu SP 25 maj     5 podłu 
nych kanałów o przekroju kołowym o  rodek kanałów umieszczony jest 
 ej płaszczyzny rodkowej płyty. Wynikaj    półki dolnej wyno-
    półki górnej 24,5 mm. Na szeroko ci przekroju kanały rozmieszczone s
 płyty SP 25 wynosi 312 kg/m
 stropu z wypełnionymi spoinami 328 kg/m

Płyty spr    
   

             
  cego. W stosowanych wariantach zbrojenia płyt SP 25  
prostoliniowo dołem. U  

Zestawienie zbrojenia dla poszczególnych typów płyt

typ płyty ilo 
 
 
 
 
 

 dym wariancie zbrojenia, nominalna odległo  
spodu płyt wynosi 40 mm.  





Rys. 1.8 Przekrój płyty SP 25/4 R60. 

Rys. 1.9 Przekrój płyty SP 25/6 R60. 

Rys. 1.10 Przekrój płyty SP 25/8 R60. 

Rys. 1.11 Przekrój płyty SP 25/10 R60. 





Rys. 1.12 Przekrój płyty SP 25/12 R60 

1.4.3 Płyty spr 

 Płyty kanałowe typu SP 26,5 maj     5 podłu 
nych kanałów o przekroju kołowym o rednicy 186 mm Kanały umieszczone s 
     półki dolnej i górnej wynosi 39,5 mm. Na sze-
 ci przekroju kanały rozmieszczone s 
 płyty SP 26,5 wynosi 347 kg/m stropu z wypełnionymi spoinami 364 kg/m

Płyty spr    
   

             
  cego. W stosowanych wariantach zbrojenia płyt SP 26    
biega prostoliniowo dołem. U  

Zestawienie zbrojenia dla poszczególnych typów płyt

typ płyty ilo 
 
 
 
 
 

 dym wariancie zbrojenia, nominalna odległo  
spodu płyt wynosi 40 mm.  

Rys. 1.13 Przekrój płyty SP 26,5/4 R60. 





Rys. 1.14 Przekrój płyty SP 26,5/6 R60. 

Rys. 1.15 Przekrój płyty SP 26,5/8 R60. 

Rys. 1.16 Przekrój płyty SP 26,5/10 R60. 

Rys. 1.17 Przekrój płyty SP 26,5/12 R60 





1.4.4 Płyty spr 

 Płyty kanałowe typu SP 27,5 maj     5 podłu 
nych kanałów o przekroju kołowym o rednicy 186 mm Kanały umieszczone s 
  rodek poło  ej płaszczyzny 
płyty). Wynikaj    półki dolnej wynosi 49,5 mm, za  półki górnej 39,5 mm. Na 
 ci przekroju kanały rozmieszczone s     
 płyty SP 27,5 wynosi 371 kg/m stropu z wypełnionymi spoinami 388 


Płyty spr    
   

             
  cego. W stosowanych wariantach zbrojenia płyt SP 27    
biega prostoliniowo dołem. U  

Zestawienie zbrojenia dla poszczególnych typów płyt

typ płyty ilo 
 
 

 dym wariancie zbrojenia, nominalna odległo  
spodu płyt wynosi 55 mm.  

Rys. 1.18 Przekrój płyty SP 27,5/6 R120. 

Rys. 1.19 Przekrój płyty SP 27,5/12 R120. 





1.4.5 Płyty spr 

 Płyty kanałowe typu SP 32 maj     4 podłu 
kanały o przekroju owalnym o szeroko ci 226 mm (kanały zewn trzne) i 226 mm (kanały 
  ci 250 mm. Kanały umieszczone s  
    półki dolnej i górnej wynosi 35 mm. Na szeroko 
kanały rozmieszczone s    płyty SP 32 wynosi 372 
 stropu z wypełnionymi spoinami 390 kg/m

 Przekrój poprzeczny płyt typu SP 32 pokazano na rys.1.20-1.25. Płyty typu SP 32 po-
  cztery podłu ne kanały o owalnym przekroju. 

  dwóch kanałów bocznych wynosi 226 mm, a kanałów  
mm. Wszystkie kanały maj     
 d dolna i górna półka płyt maj   
 ci przekroju kanały rozmieszczone s  dem podłu 
nej osi płyt. Wynikaj      

Płyty SP 32 zaprojektowano w sze  
   
 
     


Zbrojenie górne zabezpiecza płyty długie (o długo        
złamaniem podczas podnoszenia chwytakami szcz   
    
                  
mieszczeniem podłu    

typ płyty ilo 
 

 
 
 
 
 

W wariantach (typach) zbrojenia odmiany „A” płyty S  wył 
łem, odpowiednio: 5-ma, 8-ma, 9-ma, 10-ma, 11-ma i  
     
łych wariantach – w jednej warstwie. W ka dym wariancie zbrojenia, nominalna odległo 
 gien od spodu płyt wynosi 40 mm; górna warstwa ci 



    
 eber płyt w odległo 

   





Rys. 1.20 Przekrój płyty SP 32/5 R60. 

Rys. 1.21 Przekrój płyty SP 32/8 R60. 

Rys. 1.22 Przekrój płyty SP 32/9 R60. 





Rys. 1.23 Przekrój płyty SP 32/10 R60. 

Rys. 1.24 Przekrój płyty SP 32/11 R60 

Rys. 1.25 Przekrój płyty SP 32/14 R60 

1.4.6 Płyty spr 

Płyty kanałowe typu SP 33 maj     4 podłu 
kanały o przekroju owalnym o szeroko ci 226 mm (kanały zewn trzne) i 226 mm (kanały 
  ci 250 mm. Kanały umieszczone s  





  rodek poło   ej płaszczyzny rodkowej płyty). Wynikaj 
   półki górnej wynosi 35 mm, za  półki dolnej 45 mm. Na szeroko 
kanały rozmieszczone s     
   płyty SP 33 wynosi 396 kg/m
 stropu z wypełnionymi spoinami 414 kg/m

Płyty SP 33 zaprojektowano w dwóch podstawowych war 
   
 
     


Zbrojenie górne zabezpiecza płyty długie (o długo        
złamaniem podczas podnoszenia chwytakami szcz   
    
                  
mieszczeniem podłu    

typ płyty ilo 
 
 

W wariantach (typach) zbrojenia odmiany „A” płyty S  wył 
łem, odpowiednio: 8-ma lub 14-ma ci  
    w dwóch warstwach, w pozostałych wariantach – w je
 dym wariancie zbrojenia, nominalna odległo   
od spodu płyt wynosi 40 mm; górna warstwa ci 



    
 eber płyt w odległo 

   

Rys. 1.26 Przekrój płyty SP 33/6 R120. 





Rys. 1.27 Przekrój płyty SP 33/12 R120. 

   płyt swobodnie podpartych bez wyci
2.1 Zasady doboru płyt spr 

     statyczno-wytrzymało ciowych, dla płyt 
         enie równomiernie rozło 
dla płyt swobodnie podpartych (bez wyci 

  enia: obliczeniowe równomiernie rozło 
     i dla prawie stałej kombinacji obci  
asistałej) p    ci płyty l, przy zało 
niu swobodnego podparcia płyt SP na podporach. Dopu 
  dego wariantu zbrojenia płyt spr 


    odpowiada spełnieniu 
przez miarodajny przekrój płyty stanu granicznego n  
 cinania w płycie. Formuły obliczenia warto  
 

























     
sobie współczynniki obci   

    odpowiada spełnieniu 
przez miarodajny przekrój płyty stanu granicznego u      
 ci rozwarcia rys równej 0,2 mm dla płyt pracuj   
 tych niniejszym opracowaniem. Formuł   
   







  

    odpowiada spełnieniu 
przez miarodajny przekrój płyty stanu granicznego u      
          ci płyty dla płyt pracuj 
     





  
      cych i w odległo 
  trznej splotki.  Formuł   
nacji quasistałej zawart  







  

    enia płyt spr        
    jak dla górnej granicy przedziału rozpi  
       


Płyty spr one SP spełniaj    
ci (ustalone w normie [6]), gdy spełnione s   

 

 

 



 enie równomierne płyt [kN/m 
dla prawie stałej (quasistałej) kombinacji obci  

 enie płyt [kN/m
 stej i prawie stałej kombinacji obci  

         
odpowiednio do warunków pracy (klasy ekspozycji) pł 

                  
       
    
 ciej spełniony, gdy spełniony jest warunek (2.1). 

Projektowanie stropów z płyt spr      
 órego spełnione s 


   
      do płyt o niepełnej szeroko   
dłu  cia płyt podstawowych, zgodnie z zasadami podanymi 

      statyczno-wytrzymało   
szczególnych rodzajów i typów płyt spr 



Typ płyty 























        
        
        
        
        
        
        







Typ płyty 























        
        
        
        
        



Typ płyty 























        
        
        
        
        



Typ płyty 























        
        



Typ płyty 























        
        
        
        
        
        



Typ płyty 























        
        

  – siła naci  
 rednia siła spr   
  
 cy wywołuj 
   
     przekroju płyty  
   
  – obliczeniowa długo 





 enia poszczególnych rodzajów płyt spr 

2.3.1 Płyty SP 20 R60 

2.3.1.1 Płyta SP 20A1 R60 


    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.1.2 Płyta SP 20A2 R60 


    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.1.3 Płyta SP 20A3 R60 


    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.1.4 Płyta SP 20A4 R60 


    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.1.5 Płyta SP 20A5 R60 


    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.1.6 Płyta SP 20A6 R60 


    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.1.7 Płyta SP 20A7 R60 


    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.2 Płyty SP 25 R60 

2.3.2.1 Płyta SP 25/4 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.2.2 Płyta SP 25/6 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.2.3 Płyta SP 25/8 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.2.4 Płyta SP 25/10 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.2.5 Płyta SP 25/12 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   





2.3.3 Płyty SP 26,5 R60 

2.3.3.1 Płyta SP 26,5/4 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.3.2 Płyta SP 26,5/6 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.3.3 Płyta SP 26,5/8 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.3.4 Płyta SP 26,5/10 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.3.5 Płyta SP 26,5/12 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.4 Płyty SP 27,5 R120 

2.3.4.1 Płyta SP 27,5/6 R120 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.4.2 Płyta SP 27,5/12 R120 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   





2.3.5 Płyty SP 32 R60 

2.3.5.1. Płyta SP 32/5 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





2.3.5.2. Płyta SP 32/8 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





2.3.5.3 Płyta SP 32/9 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.5.4 Płyta SP 32/10 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.5.5 Płyta SP 32/11 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.5.6 Płyta SP 32/14 R60 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.6. Płyty SP 33 R120 

2.3.6.1. Płyta SP 33/8 R120 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





2.3.6.2. Płyta SP 33/14 R120 



    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





3. Zasady obliczania płyt obci 



Podłu ne zł  dzy prefabrykowanymi płytami SP, po zabetonowaniu i 
niu betonu wypełniaj           
miernych (liniowych i skupionych) z płyty, na któr  enie działa bezpo rednio na pły-
   dnianie współpracy poprzecznej płyt SP w obliczenia

Działaj       pły-
   enia przez współczynniki wpływu. Współczynnik wpływ
 dej ze współpracuj cych płyt okre    
   
  płyt o szeroko 

   ci płyt obci     
  onego przekroju i sprawdzeniu czy działaj 
       całkowitych (ł    arem własnym stropu) M 
  

 

   
  e maksymalny moment od długotrwałych obci   charakterystycznych (ł 
 arem własnym stropu) M *, wywołuj 
  we włóknach betonu oddalonych od powierzchni ci   

 

  y czy obliczeniowa siła poprzeczna przy podporach V
   

 

    y od odległo 
go przekroju od podpory. Pełn    
  tylko przekroje poło  rodkowej strefie płyty. Na odcinkach przypodporowych o dłu-
   
snego działania momentu zginaj cego i siły poprzecznej oraz niepełnego zakotwienia 
        przekroju płyty na zginanie nale 
   




 



     

    




 



    

  
nie do rozkładu siły spr      




 



     

     








 



     

We wzorach (3.4) oraz (3.5) „x” oznacza odległo 
   
    

Odległo   dla płyt spr  
[3], a odległo  redniej długo  
pów zbrojenia płyt spr  

3.2 Współpraca płyt w przenoszeniu obci 

Działaj  enie liniowe, równoległe do eber płyt (np. ci  
łowej) przenoszone jest przez płyt     oraz przez płyty z ni   
   e styki zostały wła        
     ze współpracuj cych płyt ustala si    
wego przez współczynniki wpływu  enie działa na jednej ze rodkowych płyt – 
   enie działa na skrajnej płycie stropu ze swobodn   






Rys. 3.1. Zasada ustalania współczynników wpływu pr 

Rys. 3.2. Współczynniki wpływu   





3.3 Współpraca płyt w przenoszeniu obci 

      puje na płycie skrajnej, nie dopuszcza si
 dniania współpracy z płyt          e całe obci 
skupione przenoszone jest wył cznie przez płyt   ono oddziaływuje. 

Współprac  siednich płyt w przenoszeniu obci     
 enie działa na jedn  rodkowych płyt stropu (rys. 3.3), a styki zostały wła 
        ze współ-
 cych płyt ustala si    enia skupionego przez współczynniki w-
pływu  ci współczynników wpływu   
    ci stropu oraz bezwymiarowej współrz dnej przyło 
ły skupionej 





x – odległo  przyło enia siły skupionej do najbli 

  

Rys. 3.3 Zasada ustalania współczynników wpływu prz 

Rys. 3.4. Współczynniki wpływu  





 cia i otwory w płytach spr 



W płytach spr    głe otwory o niedu  
  

              
płyt (wszelkie otwory w półkach, nad i pod kanałami

         ci płyt i powstaj  
  
 cia płaszczyzny stropu pojedynczym przewodem instal  
wykonane pionowo przez jeden z kanałów płyty. Gdy n

    

   ponadto słu   cia” słupów w układach szkieletowych, bez 
potrzeby wykonywania w słupach dodatkowych wsporników podporowych dla płyt SP. 

         
   wył 

  ci od rodzaju płyt spr    ci od kształtu i rodzaju 
podłu nych kanałów istniej cych w płycie okre     
     
   w płytach spr 

       
nych rodzajów płyt spr 
   wpływu na no   płyt. Płyty takie nale    analogicznie jak płyty 


     negatywny wpływ na no   płyt spr 
     

4.2 Otwory w płytach 

W płytach spr    głe otwory o niedu  
      rodników płyt (wszel-
kie otwory w półkach, nad i pod kanałami). Otwory m  
 

       
nych rodzajów płyt spr 
   wpływu na no   płyt. Płyty takie nale    analogicznie jak płyty 
  u otworów w płytach spr 


Rys. 4.1 Zasady rozmieszczania otworów w płytach sp 





 ci otworów w płytach zale   od rodzaju płyty spr 




Rodzaj płyt Maksymalna wielko  otworu w płycie  
 

 
 

  słowe (na kraw  trz płyty) 

Dla wszystkich typów płyt SP długo   słowego nie mo  
  ci płyty.  

W płytach spr      słowe wewn trz płyty nale    
      słowym płyty mo     
  słowe (kraw  trz płyty) z zachowaniem minimalnego od-
      
 c wzdłu  osi podłu nej płyty.  

Dla wszystkich typów płyt SP długo     słowego mo     
płytach SP 20, SP 32 i SP 33 wyci  trz płyty nale   
ci przekroju. W płytach SP 25, SP 26,5 oraz SP 27,5    
  rodkowych poło   
płyty mo             


    słowych (skrajnych i wewn 
  ci od rodzaju płyty przestawiono w tabeli nr 4.2.  



Rodzaj płyt   


  
 

  
  

  

  słowe w płytach SP 20.  





  słowe w płytach SP 25, SP 26,5; SP 27,5. 

  słowe w płytach SP 32 i SP 33 



   trz płyty) 

     
porze płyty wyst    
   

W płytach spr    trz płyty nale  
 ci przekroju. Dla wszystkich typów płyt SP długo   słowego nie 
   1,30 m. W płytach SP 20, SP 32 i SP 33 wyci  trz płyty nale 
   ci przekroju. W płytach SP 25, SP 26,5 oraz SP 27,5 
     rodkowych poło   


     
  ci od rodzaju płyty przestawione w tablicy nr 4.3. 



Rodzaj płyt   


  
 

  
  

  

W płytach spr   
     ebra płyty spr onej. Płyt z takim 
    w układach konstrukcyjnych 

Podobnie w płytach spr  
      
 ebra płyty spr onej. Płyt z wyci   
  w układach konstrukcyjnych 





 cia podporowe w płytach SP 20.. 

 cia podporowe w płytach SP 25, SP 26,5 oraz SP 27,5

  cia podporowe w płytach SP 32 oraz SP 33. 

4.4 Zasady ł   słowych i podporowych  

      słowe kraw dziowe ł    
    ciami, mierzony wzdłu  płyty b 
    słowych wewn 
płyty i na podporze wewn trz płyty pod warunkiem    
rzony wzdłu  płyty b  

     słowych) nale-
  dzi bocznej płyty. Nie dopuszcza si  osłabiania 
   eber płyty.  

5. Obliczanie płyt z wyci 
5.1 Płyty z wyci  

   ci płyt osłabionych wyci     
              
        puje w przekroju osłabionym 
  cy działa w przekroju nieosła-






      
   całkowitych (ł    
czeniowej przekroju osłabionego M

      

          
      (ł  arem wła-
(x) wywołuj   we włók-
nach skrajny osłabionego przekroju. 

      

    

 

 

  – współczynnik osłabienia przekroju, 

*(x) – odpowiednio momenty według wzorów (3.4) i (3
legło    
    

Współczynnik osłabienia przekroju   y z formuły [3]: 





      

  płyty, 

  (gł    słowego  

c = 20 [mm] – składnik poprawkowy, uwzgl     
 

     – odległo  
     

  li w płycie wyst     le, to dla pozostałych wyci
  

       
  warunek (3.2), według zasad podanych w pkt. 3 
dla płyt nieosłabionych wyci   
   
 
     słowego). 

     – odległo  
    
    x – odległo 
 li w płycie wyst       
ku płyty), to w sposób analogiczny nale    ci w przekrojach osła-
 

      
             eli płyta posiada równie
      
 





   słowe, wykonane i rozmieszczone wg zasad podanych w
    cinanie strefy przypodporowej płyt SP. 

5.2 Płyty z wyci 

   ci płyt z wyci   
  dla płyt podstawowych. Je li w płycie, oprócz wyci    
    le, to przy sprawdzaniu przekrojów osłabionych tymi 
  

     cy działał w przekroju osłabio-
 

 W płytach z wyci 
      
 

   



            (ł    arem własnym 
stropu), gdzie x jest odległo    

 – współczynnik uwzgl  cy wpływ skr    

 – współczynnik osłabienia przekroju, wg wzoru (5.5

 

   
 ci siły spr       




 



     

     




 



     

Dla wszystkich rodzajów i typów zbrojenia płyt spr    


   współczynnika   cego wpływ skr   
     
      
    = 1,10, dla wszystkich rodzajów zbrojenia płyt spr 

  cych ze zginania płyty sprawdzi  
   


 




 

      według warunku (3.3). 



     

  





6. Warunki stosowania płyt w układach 
 ciowego zamocowania płyt 

 cianowej płyty maj  
   ców płyt   
 e płyty pracuj  

    dwa przypadki oparcia płyt na  
 

     
dzenia płyt w  ciany na koniec płyty N 
   




    – dla przypadku oparcia jednostronnego oparcia pły




    – dla przypadku oparcia dwustronnego płyt  

  oparcia płyty spr 

 

 – całkowity nacisk   

    

 

  dego rodzaju płyt spr  
podporach, obliczone dla nominalnej gł  ci oparcia płyt (pkt. 8) wynosi 59,5 [kN/m]  

Dla płyt z wyci      
 ej przez współczynnik redukcyjny      
  

 li warunek (6.1) nie jest spełniony płyty nale  
  m wypadku płyty 
   

6.2. Zasady obliczania płyt zamocowanych w 

  cianach płyty spr   
ne na zarysowanie strefy przypodporowej pod wpływem    
y wpływ na no   płyt spr 
     
   ci stosowania płyt spr onych SP w układach 

Stosowanie płyt spr    

 



              
własnego stropu), obliczony dla schematu belki utwi

     przekroju płyty,  

  eli warunek (6.2) nie jest spełniony to zarysowanie 
    ytkowanie płyt SP, które mo 





   


    dla wszystkich typów płyt spr 
  
 redniej wytrzymało   obliczeniowa wytrzymało 
  

7. Płyty niestandardowe  
7.1. Płyty ci te wzdłu 

Na skutek podłu   cia elementów podstawowych wszystkich rodzajów płyt
     

 cie podłu ne płyt spr 
  wzdłu  osi jednego z kanałów.     

 cie podłu ne płyt sprz   w odległo 
 c od osi kanału w kierunku ebra płyty ci   ci od poło  
kanału podłu nego w danym rodzaju płyty spr          
  ci płyt.  

 cie wzdłu    wył 

W płytach rozci tych podłu     
 

Dla płyt SP 20 R60 po podłu   
płyty o szeroko 
płyt otrzymanych w wyniku podłu  

Dla płyt SP 25 R60, SP 26,5 R60 oraz SP 27,5 R120 po podłu  
   płyty o szeroko 
do 7.7 przedstawiono przekroje tych płyt otrzymanych w wyniku podłu  

W przypadku płyt SP 32 R60 i SP 33 R120 po podłu  
   płyty o szeroko 
no przekroje tych płyt otrzymanych w wyniku podłu  

Rys. 7.1 Płyta SP 20 R60 rozci  





Rys. 7.2 Płyta SP 20 R60 rozci  

Rys. 7.3 Płyta SP 20 R60 rozci  

Rys. 7.4 Płyta SP 20 R60 rozci  

Rys. 7.5. Płyta SP 25 R60 (SP 26,5 R60; SP 27,5 R12  

Rys. 7.6. Płyta SP 25 R60 (SP 26,5 R60; SP 27,5 R12  





Rys. 7.7. Płyta SP 25 R60 (SP 26,5 R60; SP 27,5 R12  

Rys. 7.8. Płyta SP 32 R60 (SP 33 R120) rozci  

Rys. 7.9. Płyta SP 32 R60 (SP 33 R120) rozci  

7.2. Płyty ci  

Technologia produkcji płyt SP (pkt.1.3) daje mo  
 dzie czołowe nie s  prostopadłe do podłu nej osi prefabrykatów. Tego typu płyty 
   
dłe do kierunku rozpi cia stropów. W płytach z uko   
    


 Zasady kształtowania tego typu płyt ilustruje rys.





Rys. 7.10. Zasady kształtowania płyt ci  

    cieplna oraz wła  ci akustyczne płyt 
 

  ogniowa płyt spr 

Na podstawie norm płyty SP 20 SP 25, SP 26,5 oraz S
 ci ogniowej R60. Płyty SP 27,5 i SP 33 zakwalifikow 


       
odległo    gien) od spodu płyty wynosi 

 

 

Przy prawidłowym wypełnieniu podłu  dzy płytami stropy skonstruowane z 
płyt spr    posiadały równie   

   ci ogniowej stropów skonstruowanych z płyt SP nale  
      


  cieplna płyt spr 

     ci cieplnej płyt spr    
cieplny dla przegrody poziomej zło onej z płyt spr  
rów kołowych przyj     nałów do równo-
 nych im kanałów prostok  

  ci oporu cieplnego dla poszczególnych rodzajów płyt



Rodzaj płyt 


 
 
 





 
 
 

8.3. Wła  ci akustyczne płyt spr 

    
    

        
nej wła 

 dwa uzupełniaj           
 a hałasów o 
widmie płaskim w funkcji  cz      
   

    
     



            
         
  
 





               
akustycznej wła 

          




Parametry techniczne płyt 
 




  
 





     





płyty kanałowej

       
            

            

            

            

            

            

9. Zasady konstruowania stropów z płyt SP
9.1. Wypełnianie szczelin mi dzy płytami

Styki podłu  dzy płytami nale y wypełnia 
 
plastycznej. Wypełnianie styku betonem powinno odby  gły na całej wysoko-
ci stropu i najlepiej na całej długo  eli wypełnianie styku wykonywane jest war-





     y uło   przed upływem czasu pocz  
cementu w betonie uło  niej, tak by była zachowana zasada ci gło 
nia. Tylko dokładnie wypełniony styk zapewnia wła   współprac    płyt w 
  

9.2. Oparcie płyt na podporach 



Płyty spr     
     dnieniem minimalnej gł 
ci oparcia płyt i minimalnej szeroko  

łowymi płyt. Nale    tolerancje wykonania płyt oraz dokładno 
osi budynku i dokładno  

     
   

Gł   oparcia płyt na podporach nie powinna by  
Gł     

   łyty maj    
    
         
   przy gł      utwierdzenia płyt w 
      
  łyt w strefie 
   

Płyty musz   oparte równomiernie na całej długo  
    y je układa     
odpowiedniej wytrzymało  
         
Alternatywnie, w celu równomiernego rozło enia nacisku płyt na podpory, stosowa  
 głe podkładki (ta my) z elastycznych materiałów dopuszczone dostosowa
twie. Na belkach stalowych lub innych, o gładkiej i
  rednie opieranie płyt. 

Strop z płyt spr   poł 
 dym podłu nym styku płyt, przy podporach, umieszcza    
 ebrowanej klasy A-II lub A-III, ł     
  kształt klamry, z ko  tymi w dół, w taki sposób by opierał si 
 bach bocznych powierzchni płyt.  

 

Płyty spr    cianach tylko wówczas, gdy spełnione s 


 zła podporowego przedstawia rys. 9.1 i 9.2. 





Rys. 9.1. Oparcie jednostronne płyt spr  

Rys. 9.2. Oparcie dwustronne płyt spr  

  

   rodzajem konstrukcji, w którym płyty SP pracuj 
 

Przykładow   złów podporowych przy oparciu na ryglach podci 
  

    ny (niewspółpracuj 
  wigarem głównym, współpracuj 
      
         dzy czoło-
wymi powierzchniami płyt spr 





Rys. 9.3. Oparcie jednostronne płyt spr  

Rys. 9.4. Oparcie obustronne płyt spr  

9.3. Zasady zestawiania stropów z płyt spr 

   stosowania w podłu nych stykach płyt pr tów ł  
 cem, optymalnym jest taki układ elementów stropu, w 
dynku styki podłu      
   
            


Płyty z wyci  słowymi lub podporowymi) mo na ł  
zło one z dwóch płyt w celu uzyskania wi 

            


10. Składowanie, transport i monta  płyt SP 
10.1. Transport i składowanie 

 Płyty strunobetonowe spr    
  
tlowych (zalecane dla płyt długo  





 Maksymalna odległo  ca zacisku lub liny do czoła płyt zbrojonych tylko dołem 
wynosi 50 cm. Przy podnoszeniu płyt zbrojonych dołe  
wymi splotkami w górnej strefie płyt spr         
   rodka długo ci płyty w rozstawie nie mniejszym 
 

  eli płyta posiada wyci   
  osłabienia tymi wyci 

        do trawersy belkowej – o długo    
długo ci transportowanej płyty – w sposób zapewniaj cy pionowe uło   
ziome płyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie płyt  
 nie do powierzchni płyty 

 W czasie transportu płyty przy pomocy uchwytu zacis  
  cie liny asekuracyjnej (ła 


 Na placu składowym płyty spr    y układa    
     drewnianymi przekładkami wymiarach 120x5x5 cm 
umieszczonymi w odległo ci 20 ÷ 50 cm od czoła płyty. Przekładki w kolejnyc
    

    układane płyty o tej samej no    


 Płyty spr    transportowane samochodami o długo ci skrzyni ładun-
  długo 

 Płyty na  y układa 
    

 Na czas transportu, poszczególne warstwy płyt w sto  
przekładkami o wymiarach 120 x 5 x 2,5 cm, rozmiesz  
gicznych jak podczas składowania. 

 Załadunek płyt o niestandardowych szeroko   


10.2. Wykonywanie stropu z płyt spr 

 Płyty SP mo    
 ci podpory wynika z minimalnej gł  ci oparcia płyt i minimalnej szero-
     dzy powierzchniami czołowymi płyty. Gł 
oparcia płyt na podporach nie powinna by  

  gach) stalowych, nominalna gł  


 łyty maj  
    
    

 Płyty musz   oparte równomiernie na całej swej szeroko  y je układa 
ło 
    





            
   głe podkładki (ta my) z elastycznych materiałów dopuszczone do 
 

 Na belkach stalowych lub innych o gładkiej i równej  
gładko prefabrykowanych belkach z betonu) dopuszcza     
płyt, bez warstwy zaprawy. 

 Po uło eniu płyt, przed wypełnieniem spoin i wie   
   

    
   

 Styki podłu ne miedzy płytami nale y wypełnia  
ton do wypełniania styków powinien by 
systencji plastycznej. Wypełnia-
          gły na całej wysoko ci i długo 
Dłu  

 W celu poł czenia konstrukcyjnego stropu z płyt spr  
 dym podłu nym styku płyt, przy podporach, umie    
 ebrowanej klasy A-II lub A-III, ł      
  kształt klamry, z ko  tymi w dół, w taki sposób by opiera
  bach bocznych powierzchni płyt. 

   
 
   
nie lub malowanie dolnej powierzchni płyt. 

 

             
    
 cych z przepisów szczegółowych. 

    

  prefabrykatów odbywał si    
były stosowane urz   
 

     
            
 

    wył cznie w pozycji poziomej. Płyty pełne za pomoc
 k i trawersy, a płyty „ci  
    


  
 

    
  






  

   

  

  



 

    
    
 
  


      
 

            
 

   

  

   zani do natychmiastowego zgłaszania bezpo 
przeło       
 

   u płyt stropowych powinno si  
  cych cał   
 enie człowieka z narz 



 
 

 


  dziedziny wytrzymało  


  1. Wymagania, wła  



[6] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na  1-1: Oddziały-
    ar własny, obci  

 
ły ogólne i reguły dla budynków 

 
ły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki po 
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 niej szczegółowo charakteryzowanych -  płyt 
kanałowych SP 20, SP 25, SP 26,5, SP 27,5, SP 32 or 
   ci akustycznej tych płyt. 

  
          płyty kanałowe. 
        
  
 

             
    

             
wła 

dwa uzupełniaj  
       a hałasów o widmie 
płaskim w funkcji  cz    
   

             
     



   
      
   




 

               
stycznej wła 

 

        
uzyskany w badaniach płyt kanałowych „  skich” [B. Szudrowicz - Podstawy kształtowania izol
   
  



Weryfikacja tego modelu, na kilku przykładach przeb    
   płyt kanałowych, daje zgodno  z wynikami pomiaru z dokładno  





     
    
 

  


   

 ci akustycznej dla analizowanych płyt kanałowych ze 


   
stycznej płyt kanałowych 

Parametry techniczne płyt




  
 

 
      






płyty 
kanałowej 

       

            

            

            

            

            

            


