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ZAPROJEKTOWAĆ WYBRANE ELEMENTY STROPU STALOWEGO zgodnie z PN-EN

UWAGA: W niniejszym opracowaniu symoble PN-EN, EN i EC należy rozumieć jako synonimy.

1.ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ NA STROP
Rys. 1. Rzut poziomy stropu.

Kategoria użytkowania E1

Gatunek stali: Stal S275  

Dane z tab. 3.1 PN-EN 1993-1-1

[N/mm2] fy fu

dla t<40mm 275,00 430,00

dla t>40mm 255,00 410,00

Inne charakterystyki materiałowe wg PN-EN 1993-1-1

Moduł E = 210,00 [kN/mm2]

Moduł G = 81,00 [kN/mm2]

wsp. ε = 0,92

Gęstość stali ρs 7850,00 [kg/m3]

przyspieszenie ziemskie g= 10,00 [m/s2]

Współczynniki częściowe ɣm wg PN-EN 1993-1-1

γmo 1,00

γm1 1,00

γm2 = min {1,1;0,9*fu/fy} = 1,10

1.1 Rozmieszczenie belek stropowych
Wymiary stropu:

Rozpietości belek stropowych "a" podane są w świetle ścian, natomiast wymiary podciągu "b","c","d" podane są w osiach podpór.

Rozpiętość b = d = 12,50 [m]

Rozpiętość c = 10,50 [m]

Rozpiętość a = 4,60 [m]

Rozstaw belek stropowych w przęśle "b" i "d"= e1= 2,50 [m]

Rozstaw belek stropowych w przęśle "c" = e2 = 2,10 [m]

1.2 Stany graniczne wg PN-EN 1990

STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI ULS:

W ramach stanu granicznego nośności ULS-STR norma PN-EN 1990, podaje trzy wzory na kombinacje obciążeń: 6.10, 6.10a i 6.10b. 

Załącznik krajowy NA. do PN-EN 1990 zaleca korzystać ze wzorów 6.10a i 6.10b. , gdzie:

6.10a ΣγGi·Gi + γQi·Ψoi·Qi współczyniki dla obc. stałych ɣG = 1,35

6.10b Σξ·γGi·Gi + γQi·Qi współczyniki dla obc. zmiennych ɣQ = 1,50

Współczynnik dla wartości kombinacyjnej obciążenia zmiennego - Ψo = 1,00 (tabl. A1.1 - dla kategorii "E" użytkowania) 

Współczynnik redukcyjny - ξ = 0,85  (tabl. A1.2)

STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI SLS:

Maksymalne deformacje (ugięcia) można obliczyć korzystając z kombinacji charakterystycznej wg PN-EN 1990:

1.3 Obciążenia stałe wg PN-EN 1991-1-1
Zebranie obciążeń działających na strop na podstawie załącznika A do EN 1991-1-1

Lp.
Wartość charakt. 

[kN/m2]
γG 

Wartość oblicz. 

[kN/m2]

Gek Ged

1 0,45 1,35 0,61

2 0,63 1,35 0,85

3 Folia polietylenowa  - 1,35  -

4 0,01 1,35 0,02

5 3,75 1,35 5,06

6 0,12 1,35 0,16

4,96 6,70

1.4 Obciążenia zmienne wg PN-EN 1991-1-1
Zebranie obciążeń działających na strop na podstawie pkt. 6.3 normy PN-EN 1991-1-1

Na podstawie tab. 6.1 z PN-EN 1991-1-1 przyjęto:

Kategoria użytkowania powierzchni stropu:  E1

 - obciążenie równomiernie rozłożone (qk) 7,50 [kN/m2]

 - obciązenie lokalne siłą skupioną (Qk) 7,00 [kN]

UWAGA: W pkt. 6.2.1 norma EN 1991-1-1 mówi, że obciązenie lokalne siłą skupioną (Qk) oraz obc. rozłożone (qk) należy rozpatrywać osobno.

Na podstawie pkt. . 6.3.1.2 (8) normy przyjęto obciążenie zastępcze od ścianek działowych 

Obciążenie q,zast = 1,20 [kN/m2]

SUMARYCZNIE

Tynk gipsowy gr. 10mm (0,01x12)

Rodzaj obciążenia

STAŁE (G)

Płytki kamionkowe gr. 15mm (0,015x30)

Wylewka cementowa gr. 30mm (0,03x21)

Styropian gr. 30mm (0,03x0,45)

Płyta żelbetowa gr. 15cm (0,15*25)
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Lp.
Wartość charakt. 

[kN/m2]
γQ

Wartość oblicz. 

[kN/m2]

Qek Qed

1 Kategoria użytkowania E1 7,50 1,50 11,25

2 Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1,20 1,50 1,80

8,70 13,05

2. WYMIAROWANIE BELKI STROPOWEJ (drugorzędnej) – KSZTAŁTOWNIK GORĄCOWALCOWANY.
2.1 Rzopiętość obliczeniowa belki

Ponieważ na rysunku rozpiętość belki  jest podana w świetle ścian, należy wyznaczyć rozpiętość obliczeniową, czyli tzw. rozpiętość efektywną w osiach podpór.

belki środkowe (pomiędzy podciągami) Leff = a = 4,60 [m]

belki skrajne (między podciągiem a ścianą) Leff = 1,025*a = 4,72 [m]

2.2 Zebranie obciążeń na belkę najbardziej obciążoną

Charakterystyczne obciążenie przypadające na najbardziej wytężoną belkę w [kN/m]

wartości charak.

STAŁE ΣGek*e1 12,41 [kN/m]

ZMIENNE ΣQek*e1 21,75 [kN/m]

2.3 Najbardziej niekorzystna kombinacja obciążeń dla stanu ULS-STR  = maks {6.10a ; 6.10b} - wartości obliczeniowe obciążeń:

STAŁE ΣγG*(Gek*e1) 16,75 14,24 Σξ*γG*(Gek*e1)

ZMIENNE γQ*Ψo*Qek*e1 32,63 32,63 γQ*Qek*e1

Sumarycznie 49,38 46,86

Większe obciążenie uzyskano z kombinacji wg wzoru 6.10a i taką wartość obciążeń przyjęto do dalszych obliczeń.

2.4 Obliczenia statyczne belki stropowej (z pominięciem jej ciężaru własnego)

Maksymalne siły wewnętrzne (ed = wartości obliczeniowe):

max My,ed = 0,125*(stałe+zmienne)*Leff*Leff

max M y,Ed   = 137,21 [kNm] M y,Ed

max V z,ed = (stałe+zmienne)*Leff/2

V z,Ed  = 116,41 [kN] V z,Ed

2.5 Wstępne oszacowanie przekroju poprzecznego belki stropowej

Minimalny wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu Wy – z warunku ULS- STR :

ɣmo = 1,00

fy = 27,50 [kN/cm2]

max My,ed = 13721,34 [kNcm]

min Wy = 498,96 [cm3]

Minimalny moment bezwładności  Jy – z warunku SLS:

Gek*e1 = 12,41 [kN/m]

Qek*e1 = 21,75 [kN/m]

Leff = 471,50 [cm]

E = 21000,00 [kN/cm2]

min Jy = 5550,17 [cm4]

Na podstawie właściwych tablic należy dobrać kształtownik spełniający oba kryteria jednocześnie.

Kształtowniki brane pod uwage to:

IPE 270 IPE 300 IPN 260 IPN 280

Wy 429,00 557,00 442,00 542,00

Jy 5790,00 8356,00 5740,00 7590,00

M - masa [kg/m] 36,10 42,20 41,90 47,90

Ze względu na masę kształtownika przyjęto przekrój belki stropowej IPE 300

obc. na belkę z komb. 6.10a obc. na belkę z komb. 6.10b

SUMARYCZNIE

ZMIENNE (Q)

Rodzaj obciążenia

Belkami najbardziej obciążonymi sa belki znajdujące się w przęsłach skrajnych podciągu (przęsła "b" i "d") ponieważ przypada na nie obciążenie z rozstawu 2,5m, ponadto 

mają one największą rozpiętość równą 4,72m.

Ze względu na konstrukcje połączenia belki stropowej z podciągiem przyjęto, że modelem obliczeniowym belki stropowej jest schemat belki wolnopodaprtej obciążonej 

obc. równomiernym:

1


