Architectura 11 (1) 2012, 29–38

WPàYW PODATNOĝCI ELEMENTÓW PODPOROWYCH
NA NOĝNOĝû NA ĝCINANIE STROPÓW
Z PàYT KANAàOWYCH
Jarosáaw Szulc
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W normach krajowych dotyczących páyt kanaáowych wskazuje siĊ, Īe w przypadku stosowania podpór odksztaácalnych przy wyznaczaniu wartoĞci naprĊĪeĔ gáównych
rozciągających, stanowiących element warunku noĞnoĞci na Ğcinanie stropu, uwzglĊdniü
naleĪy dodatkowe naprĊĪenia Ğcinające, dziaáające poprzecznie w stosunku do rozpiĊtoĞci
elementów páytowych. Przeprowadzone w laboratorium VTT-Espoo w Finlandii badania
doĞwiadczalne oraz wykonane analizy obliczeniowe wykazaáy, Īe wielkoĞü wpáywu podatnoĞci podpór uzaleĪniona jest od szeregu szczegóáów konstrukcyjnych, m.in. od gáĊbokoĞci wypeánienia kanaáów páyt stropowych betonem czy obecnoĞci warstwy nadbetonu
konstrukcyjnego. W artykule przedstawiono schemat obliczeniowy sprawdzania noĞnoĞci
na Ğcinanie stropu z páyt kanaáowych opartych na podporach sprĊĪystych z podaniem konsekwencji w przypadku pominiĊcia tego zagadnienia.
Sáowa kluczowe: páyty kanaáowe, noĞnoĞü na Ğcinanie, podatnoĞü podpór, schemat obliczeniowy

WSTĉP
Norma PN-EN 1168+A3: 2011 stwierdza, Īe: „…w przypadku podpór sprĊĪystych
naleĪy uwzglĊdniü redukujący wpáyw poprzecznych naprĊĪeĔ Ğcinających na noĞnoĞü
na Ğcinanie”, w dokumencie tym nie podano jednak Īadnej metodyki postĊpowania oraz
dokumentu Ĩródáowego.
Wspóáczesne budownictwo w Polsce coraz czĊĞciej wykorzystuje technologie konstrukcji prefabrykowanych, w tym równieĪ stosowanie sprĊĪonych páyt kanaáowych
ukáadanych na belkach ustroju szkieletowego. Zagadnienie prawidáowego projektowania
stropu, z zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczeĔstwa, staje siĊ wiĊc tematem
waĪnym z punktu widzenia niezawodnoĞci wznoszonych budowli.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Jarosáaw Szulc, Szkoáa Gáówna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziaá Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska, Katedra InĪynierii
Budowlanej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: jaroslaw_szulc@sggw.pl
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W krajach skandynawskich, w których prefabrykacja jest dominującym (z uwagi na
warunki klimatyczna) kierunkiem budownictwa, poruszana problematyka znalazáa juĪ
swoje miejsce w dokumentach o charakterze normatywnym, które staáy siĊ równieĪ inspiracją prac Komisji fib „Prefabrykacja”, wyznaczając tym samym kierunki dociekaĔ
Ğrodowisk naukowych we wszystkich krajach UE.
GENEZA PROBLEMU
Merytoryczna zasadnoĞü koncepcji uwzglĊdnienia poprzecznych naprĊĪeĔ Ğcinających, przy szacowaniu wartoĞci naprĊĪeĔ gáównych w strefach przypodporowych, zostaáa potwierdzona doĞwiadczalnie [Research Report... 2006] podczas badaĔ doĞwiadczalnych przeprowadzonych w laboratorium VTT w Espoo (Finlandia) oraz na podstawie
wáasnych analiz numerycznych (rys. 1 i 2) [Szulc 2012].

Rys. 1.
Fig. 1.

Model numeryczny Ğcinanej páyty kanaáowej; propagacja rys poprzecznych i ukoĞnych
Numerical model shear hc Àoor; the propagation of transverse and diagonal cracks

Rys. 2.
Fig. 2.

Postaü zniszczenie páyty kanaáowej przez Ğcinanie
Destruction form of the hollow core Àoor by shear [Research Report... 2006]

Przeprowadzone analizy wyników doĞwiadczalnych wykazaáy zasadnicze róĪnice
wartoĞci obciąĪeĔ niszczących (Ğcinanie) uzyskanych podczas badaĔ wydzielonych páyt
kanaáowych i stanowiących element dwuprzĊsáowego stropu opartego w Ğrodku na Īelbetowym elemencie odksztaácalnym.
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WARUNEK NOĝNOĝCI NA ĝCINANIE PàYT KANAàOWYCH
Zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008: „…w jednoprzĊsáowych elementach sprĊĪonych
(bez zbrojenia na Ğcinanie), niezarysowanych przez zginanie, noĞnoĞü na Ğcinanie powinna byü ograniczona przez wytrzymaáoĞü betonu na rozciąganie wywoáane naprĊĪeniami
gáównymi”.
Warunek noĞnoĞci na Ğcinanie dla páyt kanaáowych (rys. 3), wedáug na przykáad
Leskelä [2008] i Pajari [1998], moĪna zapisaü w nastĊpujący sposób:

V1  fctd*

(1)

gdzie: V1 – naprĊĪenia gáówne rozciągające (w strefie przypodporowej),
fctd* – zredukowana obliczeniowa wytrzymaáoĞü betonu na rozciąganie (Ğrodnik).

Rys. 3.
Fig. 3.

SprĊĪone páyty kanaáowe
Prestressed hollow core (phc) Àoors

WartoĞci naprĊĪeĔ gáównych (w strefie przypodporowej) wyznaczyü moĪna z zaleĪnoĞci (rys. 4):
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(2)

gdzie: Vcp – naprĊĪenia normalne (Ğciskające) od sprĊĪenia; Vcp < 0,
Ĳhc – naprĊĪenia Ğcinające (podáuĪne) od obciąĪeĔ pionowych,
ĲȞl* – naprĊĪenia Ğcinające (poprzeczne) od strumieni siá Ğcinających w poáączeniu páyt stropowych z elementami podporowymi (w przekroju
krytycznym); wartoĞci zredukowane z uwagi na: wypeánienie kanaáów
betonem (wzór 12; ȕf = 1,0, jeĞli gáĊbokoĞü wypeánienia jest mniejsza
niĪ 0,05 cm), wystĊpowanie nadbetonu (wzór 13; ȕt = 1,0, jeĞli gruboĞü
nadbetonu jest mniejsza niĪ 0,04 m lub jeĞli w warstwie nie wystĊpuje
zbrojenie) oraz usytuowanie poáączenia páyt kanaáowych z elementem
podporowym (ȕb = 1,0, jeĞli páyty stropowe są oparte w strefie rozciąganej belek podporowych).
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Rys. 4.

Rozkáad naprĊĪeĔ w przekroju przypodporowym stropu z páyt kanaáowych: hc,top – gruboĞü nadbetonu konstrukcyjnego
Stress distribution in the supported cross section of hc Àoor slab: hc,top – thickness of
structural concrete topping

Fig. 4.

Warunek (1) noĞnoĞci páyt kanaáowych na Ğcinanie, uwzglĊdniając zaleĪnoĞü (2),
moĪna równieĪ zapisaü w postaci funkcji zniszczenia:
2

F fail

2

V cp
§ W hc ·
§ W vl* ·
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¨
¸ ¨
¸ 
f ctd *
© f ctd * ¹
© f ctd * ¹

(3)

NAPRĉĩENIA ĝCINAJĄCE W PRZEKROJU KRYTYCZNYM
NaprĊĪenia Ğcinające (Ĳhc) w Ğrodnikach stropu z páyt kanaáowych hc (hollow core) od
obciąĪeĔ pionowych wyznaczaü moĪna na przykáad wedáug wzorów [Betoninormikortisto 2007]:

W hc

W hc ,1  W hc ,2

W hc ,1

Vhc ,1, Ed S hc
I hc bw,hc

W hc ,2

Vhc ,2, Ed S hc  tc
I hc  tc bw,hc

gdzie: Vhc,1(2),Ed

Shc, Ihc
Shc+tc, Ihc+tc
bw,hc

(4)

(5)

– obliczeniowa wartoĞü siá poprzecznych w przekroju krytycznym
w stanie 1 (przed nadbetonowaniem) i w stanie 2 (po nadbetonowaniu),
– moment statyczny i bezwáadnoĞci przekroju konstrukcji stropu
kanaáowego,
– moment statyczny i bezwáadnoĞci przekroju konstrukcji zespolonej (z nadbetonem konstrukcyjnym),
– sumaryczna szerokoĞü wszystkich Ğrodników (ich minimalnych
wymiarów) przekroju stropu kanaáowego; bw,hc = ¦bw,i.
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Zniszczenie stropu z páyt kanaáowych przez Ğcinanie
Failure of hc Àoor slab by shear [Research Report... 2006]

Efektywne poprzeczne naprĊĪenia Ğcinające (Ĳvl*) w Ğrodniku páyty kanaáowej od podáuĪnych strumieni siá Ğcinających w poáączeniu páyt stropowych z elementami podporowymi (w przekroju krytycznym) wyznaczaü moĪna ze wzoru:

W v"

3 Fw," , Ed
Ef
2 2 Awe ,1

(6)

gdzie: Fw," , Ed – obliczeniowa poprzeczna siáa Ğcinająca pojedynczy Ğrodnik elementu
stropowego,
Awe,1 – efektywne pole powierzchni Ğcinanej okreĞlone dla pojedynczego Ğrodnika elementu stropowego; Awe,1
hhc  hct bw,i ,
hhc
– wysokoĞü elementu páytowego,
hct
– wysokoĞü Ğrodnika elementu páytowego (o staáej szerokoĞci).
Stosunek Fw," , Ed okreĞla siĊ z zaleĪnoĞci:
2 Awe ,1
Fw," ,Ed
2 Awe ,1

v"v bhc
Av"

(7)

gdzie: v"v – obliczeniowa wartoĞü podáuĪnego strumienia siá Ğcinających po jednej
stronie belki, powstających w wyniku interakcji w konstrukcji zespolonej,
bhc – szerokoĞü elementu páytowego,
Av"

¦A

we ,1
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Obliczeniową wartoĞü podáuĪnego strumienia siá Ğcinających v"v wyznaczaü moĪna
wedáug wzorów:

E b v"11VB ,1, Ed  E t v"12VB ,2, Ed

v "v

VB ,1,Ed

J g VB ,top  D FVB , Rprop  ¦ J f VB ,1,imp

VB ,2,Ed

J g 1  D F VB , Rprop  ¦ J f VB ,2,imp  J qVB ,q

gdzie: v1"1, v"21
VB,q
VB,top
VB,Rprop
VB,1,imp, VB,2,imp
ĮF

Ȗg, Ȗq, Ȗf

(8)

(9)

– jednostkowe strumienie siá Ğcinających w stanach obciąĪenia
1 i 2,
– charakterystyczna siáa poprzeczna od obciąĪeĔ uĪytkowych,
– charakterystyczna siáa poprzeczna od nadbetonowania,
– charakterystyczna siáa poprzeczna odpowiadająca reakcji
podczas tymczasowego podparcia,
– charakterystyczna siáa poprzeczna od siá skupionych na stropie i/lub na belce w stanie 1 i 2,
– wspóáczynnik równy 1, jeĞli tymczasowe podparcie stropu
jest usuniĊte przed wprowadzeniem betonu uzupeániającego
i nadbetonowania, oraz równy 0, jeĞli podparcie jest usuniĊte
po związaniu nadbetonu,
– wspóáczynniki obciąĪeĔ staáych i zmiennych.

Jednostkowe strumienie siá Ğcinających v1"1 i v"12 i wystĊpujące we wzorze (8) wyznaczaü naleĪy oddzielnie dla prawej lub lewej strony belki z nastĊpujących zaleĪnoĞci:
EA

v"11/ 2

cf , d ,1/ 2

EI

gdzie: EA

cf , d ,1/ 2

Ehc
EI

 e0,cf ,1/ 2

(10)

com,d,1/2

– sztywnoĞü na Ğciskanie efektywnego przekroju betonu Ğciskanej
póáki konstrukcji zespolonej w stanie 1/2 (tj. przed lub po zabetonowaniu), wyznaczona ze wzoru: EA cf ,d ,1/ 2 Ehc bcd hcf ,
– moduá sprĊĪystoĞci podáuĪnej betonu stropu,

com , d ,1/ 2

Ec,top
e0,cf ,1/ 2

– sztywnoĞü na zginanie efektywnego przekroju konstrukcji zespolonej w stanie 1/2, zawierającej czĊĞci póáki Ğciskanej przekroju po
kaĪdej stronie belki, wyznaczona ze wzoru:
EI com ,d ,1/ 2
EA cf ,d ,1/ 2  Ec ,tc bcd htct ,
– moduá sprĊĪystoĞci podáuĪnej nadbetonu,
– osiowa odlegáoĞü miĊdzy osią obojĊtną dla stanu 1 i 2 przekroju
zespolonego i Ğciskanymi póákami po lewej i prawej stronie belki.
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SzerokoĞü górnej páyty stropu kanaáowego przyjĊta jako póáka Ğciskana dla przekrojów zespolonych (belka w ksztaácie odwróconej litery T) naleĪy wyznaczaü ze wzoru:
bcd

k cd  L0

(11)

gdzie: L0 – odlegáoĞü miĊdzy punktami, dla których MEd = 0.

WSPÓàCZYNNIKI REDUKUJĄCE WPàYW ĝCINANIA
Wspóáczynnik redukujący ȕf we wzorze (6), uwzglĊdniający wpáyw wypeánienia kanaáów (rys. 6), naleĪy okreĞliü, jeĞli gáĊbokoĞü wypeánienia jest wiĊksza niĪ 0,05 m, z nastĊpującego wzoru:

Ef

1 1 Ef0

gdzie: " f
"f0
ȕf 0

Rys. 6.
Fig. 6.

hvoid

" f  50
t Ef0
" f 0  50

(12)

– dáugoĞü wypeánienia kanaáu,
– dáugoĞü podstawowa równa wysokoĞci kanaáu (tab. 1),
– wspóáczynnik odpowiadający wartoĞci " f 0.

Zniszczenie stropu z páyt kanaáowych (wypeánienie kanaáów)
Failure of hc Àoor slab (core ¿lling) [Research Report... 2006]

Wspóáczynnik redukujący ȕt we wzorze (8), uwzglĊdniający wpáyw nadbetonu konstrukcyjnego (gruboĞci ponad 0,04 m), wyznaczyü moĪna wedáug zaleĪnoĞci:

Et

Fw," , Rk
Fw," , Rk  Ftc ," , Rk
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Tabela 1. WartoĞci pomocnicze do sprawdzania noĞnoĞci na Ğcinanie páyt kanaáowych
Table 1. Auxiliary values for shear resistance of hc Àoor slab estimation
Typ stropu
The type
of hc slab

hc150

hc200

hc265

hc320

hc400

hc500

hhc [mm]

150

200

265

320

400

500

bvoid [mm]

110

155

185

216

221

205

bw,hc [mm]

280

230

235

296

276

340

bhc/ Av" [1/mm]

0,0286

0,0,261

0,0193

0,0203

0,0183

0,0150

hct [mm]

0

0

0

120

162

265

hcf [mm]

20

22

40

35

40

50

kcd [–]

0,030

0,030

0,036

0,053

0,076

0,076

Ihcx103 [m4]

0,2688

0,6307

1,5069

2,4980

4,2922

8,6380

Shcx103 [m3]

2,375

4,240

7,519

9,862

13,728

22,454

Ahc [mm ]

97 700

118 400

172 300

187 400

207 600

283 700

" f 0 [mm]

110

155

185

250

320

400

ȕĳ0 [–]

0,7

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

`Iıcp9,3I [MPa]

0,090

0,088

0,072

0,069

0,066

0,050

Iıcp12,5I [MPa]

0,120

0,117

0,096

0,091

0,088

0,065

2

WartoĞci Fw," , Rk i Ftc ," , Rk obliczyü moĪna ze wzorów:
Fw," , Rk

2 Av" f ctk ,hc
3 bhc E f

Asv f sk
°Ftc ," , Rk
®
°̄Ftc ," , Rk d 0,125htc f ck ,cube,tc

gdzie: fctk
Asv
htc
fsk
fck,cube,Tc

(14)

(15)

– charakterystyczna wytrzymaáoĞü betonu (Ğrodnika páyty kanaáowej)
na rozciąganie,
– pole powierzchni zbrojenia w kierunku stropu na jednostkĊ dáugoĞci
belki,
– gruboĞü warstwy nadbetonu konstrukcyjnego,
– charakterystyczna wytrzymaáoĞü stali zbrojenia,
– charakterystyczna wytrzymaáoĞü nadbetonu na Ğciskanie.

Wspóáczynnik redukujący (ȕb) we wzorze (8), uwzglĊdniający typ konstrukcji, przyjmowaü naleĪy jako równy 1,0, jeĞli strop oparty jest w strefie rozciąganej belki podporowej.
Acta Sci. Pol.

Wpáyw podatnoĞci elementów podporowych na noĞnoĞü na Ğcinanie stropów...

37

JeĞli stropy oparte są na górnych powierzchniach belek i jednoczeĞnie wystĊpuje beton uzupeániający miĊdzy koĔcami páyt stropowych szerokoĞci powyĪej 0,18 m (i wypeániający kanaáy na gáĊbokoĞci wiĊkszej od 0,10 m), poáączony z belką za pomocą zbrojenia poprzecznego, wówczas przyjmuje siĊ: ȕb = 0,8.
PODSUMOWANIE
Wykorzystując algorytm obliczeniowy przedstawiony w niniejszej publikacji przeprowadzono seriĊ analiz warunku noĞnoĞci na Ğcinanie sprĊĪonych kanaáowych páyt stropowych hc [Szulc 2012], uzyskując wyniki, które dla pewnych rozwiązaĔ konstrukcyjnych
wykazują jakoĞciowe i iloĞciowe odstĊpstwa od dotychczas uzyskiwanych wyników obliczeĔ przy zaáoĪeniu peánej sztywnoĞci elementów podporowych. W szczególnoĞci zaĞ
zwrócono uwagĊ na nastĊpujące fakty:
1. Przy sprawdzaniu warunku noĞnoĞci na Ğcinanie stropu z páyt kanaáowych opartych na elementach odksztaácalnych naleĪy bezwzglĊdnie uwzglĊdniaü wpáyw poprzecznych naprĊĪeĔ Ğcinających (w stosunku do rozpiĊtoĞci páyt kanaáowych), zwiĊkszających
wartoĞci rozciągających naprĊĪeĔ gáównych w strefach przypodporowych wymiarowanych elementów.
2. Wpáyw dodatkowych poprzecznych naprĊĪeĔ Ğcinających przy szacowaniu naprĊĪeĔ gáównych w warunku noĞnoĞci na Ğcinanie stropu z páyt kanaáowych moĪna zredukowaü na przykáad przez: zastosowanie wypeánienia betonem kanaáów elementów páytowych, wprowadzenie monolityzującej warstwy nadbetonu konstrukcyjnego i/lub oparcie
stropu w strefach rozciąganych podatnych elementów podporowych.
3. ZnajomoĞü procedur obliczeniowych i poprawne ich stosowanie przy wymiarowaniu elementów prefabrykowanych ustrojów konstrukcyjnych stanowi podstawĊ zachowania wymaganego poziomu niezawodnoĞci projektowanych obiektów budowlanych
w aspekcie bezpieczeĔstwa ich uĪytkowania.
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EFFECT OF NON-RIGID SUPPORT ELEMENTS ON SHEAR RESISTANCE
OF HC FLOOR SLAB
Abstract. The national standards referring to ph Àoors indicates that in case deformable
supports are used, when shear resistance of slab is veri¿ed and when values of tensile principal stresses are calculated additional shear stresses acting in transverse direction to Àoor
span should be considered. Experimental tests conducted in VTT in Espoo and numerical
analyses showed that size of non-rigid supports inÀuence is dependent on several factors
for example: depth of concrete ¿lled cores, structural topping presence or element type support and geometry. This paper presents the computational scheme verifying shear resistance
supported on non-rigid elements with consequences of missing this effect.
Key words: hc Àoor, slab, shear resistance, non-rigid support, calculation scheme
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