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DLA ODBIORCÓW

BELEK I PUSTAKÓW

Przy wykonywaniu
stropów TERIV A na budowach
nieprawid³owoœci polegaj¹cych przede wszystkim na:

EUROPEJSKA

BJROPEJS<I

czêsto

nie stosowaniu zbrojenia przypodporowego
³¹czeniu belek stropowych TERNA z przypadkowymi

FU~~

REGIONALNEGO

STROPOWYCH

wystêpuj¹

pustakami

TERIV A

przypadki

nie nale¿¹cymi

powa¿nych

do tego

systemu.
w skrajnych przypadkach mo¿e to doprowadziæ do powstania awarii budowlanej, a prawie zawsze
powoduje wykonanie obiektu budowlanego nieodpowiadaj¹cego
jego przeznaczeniu. Nastêpuje przy
tym naruszenie obowi¹zuj¹cych
przepisów jak np. rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (z póŸniejszymi zmianami), normy:

PN-B-03264:2002,

PN-EN

1992-1-1:2008

i PN-EN

15037-1:2008.

w normie PN-B-03264:2002 wymaganie stosowania zbrojenia przy podporowego w stropach gêsto
¿ebrowych (w tym stropach TERIVA, CERAM, FERT itp.) jest zapisane w p.9.2. Wed³ug tego
wymagania wszystkie stropy gêsto ¿ebrowe projektowane jako swobodnie podparte powinny mieæ
zbrojenie gór¹, zakotwione na podporze, o przekroju nie mniejszym ni¿ 0,2 pola przekroju zbrojenia
dolnego w przêœle, zdolnego do przeniesienia si³y rozci¹gaj¹cej
nie mniejszej ni¿ 40 kN/m szerokoœci
stropu .
w normie PN-EN 1992-1-1:2008, w p. 9.10.2.3 znajduje siê podobne wymaganie dotycz¹ce
wszystkich
stropów ¿elbetowych.
W poziomie ka¿dego stropu nale¿y umieszczaæ powi¹zania
(zbrojenie) w dwóch wzajemnie prostopad³ych kierunkach, zakotwione w wieñcach obwodowych.
Powi¹zania (zbrojenie) mog¹ byæ roz³o¿one równomiernie lub mog¹ byæ skoncentrowane. Zbrojenie to
powinno byæ zdolne do przeniesienia obliczeniowej si³y rozci¹gaj¹cej
nie mniejszej ni¿ 20 kN/m
szerokoœci wieñca.
Zgodnie z wy¿ej wymienionymi
przepisami
koniecznoœæ zastosowania
zbrojenia przypodporowego
wystêpuje
w ka¿dym przypadku.
Jest ono wymagane
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia
obci¹¿eñ
wyj¹tkowych
i zabezpieczenia
przed mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia
zarysowania
w górnej czêœci stropu w
strefie przypodporowej,
zmniejsza tak¿e ugiêcie stropu.

Zastosowanie pustaków stropowych innych ni¿ pustaków TERIV A mo¿e prowadziæ do zwiêkszenia
obci¹¿eñ przypadaj¹cych
na belki stropowe (¿ebra stropu). Czêsto masa pustaka jest wiêksza od
dopuszczalnej lub/i szerokoœæ pustaka jest wiêksza od wymaganej. Zastosowanie
niew³aœciwych
pustaków mo¿e powodowaæ zmniejszenie wysokoœci konstrukcyjnej stropu zmniejszaj¹c jego noœnoœæ
i
zwiêkszaj¹c

ugiêcia.

w zwi¹zku
z wystêpuj¹cymi
nieprawid³owoœciami
przy wykonywaniu
stropów
TERNA
ka¿dy
odbiorca
belek lub pustaków
stropowych
TERNA
powinien
byæ powiadomiony
o zagro¿eniach
mog¹cych
wyst¹piæ w tych konstrukcjach
i koniecznoœci przestrzegania
przepisów i norm.

