CZĘŚĆ OPISOWA

I.

1. Opis techniczny
1.1.

Podstawa opracowania



wizja lokalna



koncepcja remontu

1.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest II etap remontu Hali Ludowej we Wrocławiu.

2. Warunki gruntowo- wodne
2.1.

Opis warunków gruntowych

W podłożu stwierdzono stosunkowo prostą budowę geologiczną. Wewnątrz Hali wierzchnią
warstwę stanowią warstwy posadzkowe ułożone na podbudowie wykonanej z zagęszczonej pospółki.
Na zewnątrz Hali wierzchnią warstwę stanowią niekontrolowane nasypy piaszczysto- glebowożużlowe z domieszka gruzu oraz nasypy budowlane. Bezpośrednio pod nasypami, a wewnątrz obiektu
pod warstwami posadzkowymi, podłoże tworzy rozległe warstwy osadów piaszczystych zbudowanych
z piasków średnio zagęszczonych i gruboziarnistych podścielonych warstwą pospółki. W obrębie całego
pakietu badań stwierdzono niewielkie zróżnicowanie zagęszczenia zarówno w rozprzestrzenianiu
poziomym jak i pionowym. Cały pakiet jest w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym.
Dodatkowo wykonany został jeden otwór wewnątrz Hali o głębokości 8,0m, który potwierdził ciągłość
budowy geologicznej oraz poziomu wód gruntowych wykazanych w archiwalnych odwiertach
wykonanych w sąsiedztwie Hali. Otwory wiertnicze w badaniach archiwalnych zostały wykonane na
głębokości 7,0 - 10,0m. nie dowiercono się do stropu glin morenowych występujących w tym obszarze
i stanowiących przegrodę dla wód gruntowych. W związku z powyższy wykonano dodatkowe dwa
odwierty na zewnątrz Hali w celu określenia poziomu zalegania glin zwałowych. Na podstawie
przeprowadzonych odwiertów strop glin morenowych zlokalizowano na poziomie 13,4 – 13,2m ppt.

2.2.

Opis warunków wodnych

W podłożu stwierdzono ciągły poziom wody gruntowej. Swobodne zwierciadło wody
gruntowej występuje w warstwach piaszczystych na głębokości 2,3 - ,5m co odpowiada rzędnym
114,94 – 114,99m npm.
Woda gruntowa wykazuje cechy słabej agresywności kwasowej i węglanowej w stosunku do
betonu i żelbetu. W okresie intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych poziom wody
gruntowej może ulegać wahaniom w górę. Odra przy wysokich stanach wody, na skutek połączeń
hydraulicznych, będzie zasilać warstwy wodonośne badanego terenu.

Wyznaczony laboratoryjnie współczynnik filtracji dla gruntów budujących podłoże poniżej
zwierciadła wody gruntowej wynosi: k10=4,96x10-2cm/s i 4,96x10-2cm/s.

3. Opis istniejącej
Obiekt zaprojektowany przez Maxa Berga wykonany został w latach 1911 – 2319r. na otwartą
w maju 1913 Wystawę Stulecia.
Konstrukcję wrocławskiej Hali można podzielić na kilka statycznie powiązanych ze sobą części:


Latarnia (oculus) o średnicy zewnętrznej 17,7m i wysokości 5,75m. której konstrukcje
nośna stanowią cztery ramy łukowe o słupach dwugałęziowych, rozmieszczone
promieniście i ustawione na ściskanym pierścieniu kopuły na wysokości +36,1m.



Kopuła żebrowa, składająca się z 32 żeber łukowych, zwieńczonym u góry pierścieniem
ściskanym i opartym na dole na pierścieniu rozciąganym. Łuki kopuły na swej długości
są powiązane (usztywnione) 3 pierścieniami pośrednimi, na których oparto ściany
elewacyjne i tarasowe stropodachy. Pod pierścieniem rozciąganym, w kanale
łożyskowym, w osi każdego łuku ustawiono 32 łożyska, podpierające i oddzielające
żebrową kopułę od podbudowy. Pierścień rozciągany (w osi łożysk) ma średnicę 67m.
Łożyska o wysokości 57cm ostawiono na konstrukcji podbudowy na wysokości
+18,33m.



Konstrukcje podbudowy kopuły stanowi żelbetowy cylinder o średnicy wewnętrznej
65m i zmiennej grubości ścian (od 5m przy fundamentach do 2m na wysokości łożysk).
W ścianach cylindra wykonane są otwory. Od dołu wycięto 4 arkady, każda u podstawy
ma szerokość 41,36m, a wysokość 16,73m. Między arkadami w górnej części cylindra
wycięto otwory (prawie trójkątne), w które wstawiono czterosłupowe ramy (w
archiwalnej dokumentacji zwane ramami wiatrowymi). W efekcie (po wycięciach) z
cylindra pozostałem 4 łuki osadzone w masywnych blokach- filarach fundamentowych.
Na górnych odcinkach łuków arkad i na ryglach 4 ram ustawione są (pa 4 sztuki)
łożyska podpierające pierścień rozciągany i łuki kopuły. Łuki arkad, jako pozostałość
cylindra, są 2- krzywiznowe. Obciążone pionowymi siłami od łożysk podlegają
znacznym siłom skręcający. Aby wyeliminować wkręcanie łuków arkad, każdą arkadę
podparto 6 łukami absyd. Masywne, dwuprzegubowe łuki absyd oparto na wystających
ponad poziom ±0,00 blokach fundamentowych. Łuki absyd przejmują wszystkie siły
rozporowe, usztywniają podbudowę i powiększają jednoprzestrzenne pomieszczenie
Hali z 65m średnicy do rozpiętości 95m.



Kuluary. Cylinder podbudowy i absydy otoczone są parterową zabudową kuluarów.
Kuluary podzielone są na 4 symetryczne części. Na przecięciu głównych osi, centralnie
umieszczonej wielkiej Ssali usytuowano 3 kwadratowe sale wejściowe oraz owalny hol

wejścia głównego, nad którym wybudowano reprezentacyjną salę cesarską przykrytą
owalnym świetlikiem stalowym. Po przekątnych, za głównymi filarami, usytuowane są
4 sale o rzucie owalnym. Każda z nich ma owalny świetlik. Wszystkie te sale połączono
dwunawowymi kuluarami. Ścianę zewnętrzną kuluarów wykonano z betonu
układowego (jak wszystkie konstrukcje Hali) w szalunkach drewnianych. Żelbetowy,
płytowo- żebrowy stropodach kuluarów, ze świetlikami opartymi na żebrach, spoczywa
na ścianie zewnętrznej, na podłużnym, środkowym podciągu, podpartym żelbetowymi
słupami oraz od wewnątrz na konstrukcji podbudowy kopuły. W absydach Hali
zlokalizowane są trybuny widowni. W absydach północnej oraz południowej znajdują
się wspornikowe, masywne balkony, na których wykonane zostały żelbetowe trybuny.
W absydach wschodniej i zachodniej dwu- trzy kondygnacyjna konstrukcja trybun, pod
którymi zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, socjalno- biurowe oraz
zaplecze sanitarno- szatniowe. Układ konstrukcyjny trybun i pomieszczeń pod nimi jest
słupowo- ryglowy. W centralnej części Hali wykonane było obniżenie płyty głównej do
poziomu -1,20m.


Podczas remontu w roku 2010 wykonano obniżenie poziomu posadzki. Przegłębienie
w centralnej część Hali zaprojektowano w celu zainstalowania w nim podłogi ruchomej
na siłownikach hydraulicznych. Przegłębienie pod piwnicami oraz dla potrzeb podłogi
podnoszonej wykonane były na jednym poziomie, tj. -3,5m względem punktu
odniesienia. Jako fundament w części centralnej wykonano płytę fundamentową o
wysokości 1,0m (poziom wierzchu -3,75m) natomiast w części wschodniej i zachodniej
płyta fundamentowa ma wysokość 0,6m (poziom wierzchu -3,5m). W części
wschodniej i zachodniej wykonano także strop żelbetowe typu filigran o grubości 20 i
22cm.

3.1.

Ocena stanu technicznego obiektu

W celu oceny stanu technicznego obiektu, w którym wykonana zostanie przebudowa Hali,
wykonana została w styczniu 2008r „Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku Hali Ludowej
we Wrocławiu” opracowana przez dra inż. Mariana Personę.
W ramach przeprowadzonej ekspertyzy wykonano oględziny obiektu jako całości oraz
poszczególne jego elementy konstrukcyjne wraz z uzupełniającą inwentaryzacją. Przeprowadzono
badania polowe i laboratoryjne betonu i stali oraz dokonano analizy statycznej konstrukcji nośnej
centralnej części Hali wraz z analizą wytrzymałościową wybranych elementów obiektu.
W ogólnym ujęciu stwierdza się, że pomimo wielu lat eksploatacji, przeważająca część
elementów konstrukcyjnych jest w dobrym stanie technicznym. W sprawdzanych głównych elementach
konstrukcyjnych stwierdzono jedynie uszkodzenia widoczne na powierzchni, takie jak rysy, pęknięcia,

rzadko objawy korozji stali zbrojeniowej, ewentualnie mało znaczące uszkodzenia mechaniczne. Są to
uszkodzenia niemające znaczącego wpływu na ogólną nośność i bezpieczeństwo konstrukcji.
Wykazany w ekspertyzie niedobór nośności pierścienia rozciąganego, pęknięcia ram latarni
związanych z nie dozbrojeniem wewnętrznych gałęzi oraz znalezione pęknięcia, uszkodzenia i ubytki
zostały naprawione w poprzednim remoncie realizowanym w roku 2010.

4. Opis konstrukcji projektowanego stropu
Projektowany strop żelbetowy zaprojektowany został jak słupowo- płytowy. Ze względu na
brak miejsca pod poziomem parteru zastosowanie belek podpierających okazało się niemożliwe.
Zaprojektowany został strop z betonu klasy C35/45 o grubości 30cm w technologii
monolitycznej. Zbrojenie w postaci prętów układanych na budowie o średnicy #12 i #20 dla
odpowiednio dolnego i górnego poziomu stropu.
Podparcie stanowią słupy okrągłe o średnicy 0,4 m ustawione w siatce 6,0 x 6,0m. Wyjątek
stanowią słupy, które staja w osi ścian. Te są kwadratowe o boku 0,4 m. Dodatkowo przy otworze na
podnośniki, w ścianie wydzielającej strefę pożarową znajdują się słupy o wymiarach 0,25x0,45 oraz
0,25x0,585.
Ściany z ceramiki o grubości 0,25m nie stanowią podparcia stropu a jedynie pełnią funkcje
wydzielającą.
Odporność ogniowa stropu oraz słupów podpierających i ścian wydzielających

wynosi
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4.1.

Opis rozbiórki istniejącej połogi

W pierwszej kolejności, przed przystąpieniem do prac budowlanych należy istniejącą podłogę
rozebrać. Płyty teatralne należy zdemontować oraz wywieźć poza teren przyszłej budowy. Następnie
należy przystąpić do rozkucia istniejącej posadzki do poziomu -3,75m (zgodnie z dokumentacja
powykonawczą remontu z 2010r.). Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Gruz oraz piach
zalegający do poziomu -3,75m również należy wywieźć. Podczas prowadzenia prac należy zwrócić
szczególną uwagę , aby nie uszkodzić istniejącej płyty fundamentowe. W następnej kolejności
powierzchnię fundamentu należy oczyścić i zinwentaryzować w celu sprawdzenia poziomów oraz
znalezienia uszkodzeń mechanicznych oraz ewentualnych rys. Znalezione uszkodzenia należy naprawić
zgodnie ze sztuką budowlaną.

4.2.

Naprawa uszkodzeń

4.2.1.

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do naprawy rys i ubytków powierzchnię betonu należy odpowiednio

przygotować. Podłoże betonowe do wykonania napraw i zabezpieczeń musi być czyste i wolne
od materiałów zmniejszających przyczepność. W ramach przygotowania powierzchni betonu zaleca się
stosowanie następujących czynności technologicznych:
- powierzchnię betonu opukać w celu lokalizacji warstw odspojonych (głuchy dźwięk), a
fragmenty odspojone skuć przy użyciu narzędzi mechanicznych,
- usunąć przy użyciu narzędzi mechanicznych wszelkie materiały mineralne, żywiczne i
bitumiczne zastosowane na elewacji w ramach poprzednich napraw, które w sposób zasadniczy
odbiegają od kolorystyki betonu konstrukcyjnego oraz ograniczają dyfuzję pary wodnej,
- odkuć przy użyciu narzędzi mechanicznych beton w bezpośrednim sąsiedztwie
skorodowanych prętów zbrojeniowych,
- oczyścić beton oraz odsłoniętą stal zbrojeniową. Oczyszczenie podłoża można wykonać
poprzez hydromonitoring (przy użyciu dyszy rotacyjnej) bez lub z użyciem trwałego ścierniwa,
względnie innymi technikami gwarantującymi właściwą jakość przygotowania powierzchni (np.
strumieniowanie suchym lodem). W przypadku stosowania metod mokrych należy niezwłocznie po
oczyszczeniu zabezpieczyć zbrojenie preparatem antykorozyjnym. Ostatecznego wyboru metody zaleca
się dokonać na podstawie prób i weryfikacji przez Konserwatora Zabytków. Wytrzymałość na
odrywanie podłoża betonowego przeznaczonego do aplikacji zapraw reprofilacyjnych powinna spełniać
następujące kryteria dla napraw konstrukcyjnych:
wartość średnia ≥ 1,5 MPa,
wartość minimalna ≥ 1,0 MPa,
dla napraw niekonstrukcyjnych można przyjąć:
wartość średnia ≥ 1,0 MPa,
wartość minimalna ≥ 0,5 MPa.
4.2.2.

Naprawa rys i pęknięć konstrukcji żelbetowej

Występujące na powierzchni betonu rysy i pęknięcia z uwagi na związane z ich obecnością
postępujące procesy korozyjne, należy poddać naprawie. Występują tu głównie rysy i pęknięcia
skurczowe i termiczne, rysy związane z korozją zbrojenia oraz nieciągłości betonu na stykach
elementów prefabrykowanych i monolitycznych oraz w technologicznych przerwach roboczych.
Bardzo często rysy i pęknięcia występują w połączeniu z rozległymi rakami betonu. Zaleca się, aby rysy
i pęknięcia o rozwartości od 0,2 mm zostały wypełnione materiałami polimerowymi na bazie żywicy
epoksydowej

lub

poliuretanowej,

gwarantującymi

przenoszenie

naprężeń

(efekt

wypełniającouciąglajacy). Zaleca się tu wykorzystanie technik iniekcji niskociśnieniowej, a w
przypadku rys o rozwartości 0,2÷0,3 mm i zasięgu do kilku centymetrów (np. powierzchniowe rysy
skurczowe i termiczne) wypełnienie grawitacyjne z wykorzystaniem efektu podciągania żywicy w
rysach o małej rozwartości. Zaleca się stosowanie materiałów iniekcyjnych o niskiej lepkości.
W celu wykonania iniekcji uciąglającej należy:

rozkuć przebieg rysy,
nawiercić i przedmuchać otwory iniekcyjne (w przypadku pakerów wierconych i dozbrajania
rys),
uszczelnić rysę odpowiednim materiałem mineralnym (ewentualnie osadzić pakery
naklejane),
osadzić dodatkowe pręty zbrojeniowe (ewentualnie) oraz założyć pakery iniekcyjne,
wykonać iniekcję (np. żywicą Deitermann FK Iniekt, MC-DUR 1264 KF, Pagel EH 145, Sakret
W4110 lub Schomburg Asodur IH)
zdemontować pakery i zamknąć otwory po pakerach odpowiednim materiałem mineralnym.
Uwaga: prace iniekcyjne wykonać wg instrukcji (przyjętego systemu), opracowanej przez
producenta materiału.

4.2.3.

Naprawa ubytków

Występujące licznie ubytki betonu są związane głównie z oddziaływaniami korozyjnymi w
konstrukcji żelbetowej oraz z uszkodzeniami mechanicznymi. Głównym problemem w przypadku
naprawy ubytków betonu w Hali Stulecia jest dobór materiału reprofilacyjnego pod względem
uzyskania możliwie najwierniejszego dopasowania struktury, faktury i koloru do istniejącego podłoża.
W przypadku braku możliwości satysfakcjonującego pod względem konserwatorskim
dopasowania występujących w handlu, gotowych zapraw, proponuje się wykonanie naprawy jak niżej:
wypełnienie bez licowania z powierzchnią elementu głębszych ubytków gotową zaprawą o
odpowiednim module sprężystości i uziarnieniu kruszywa oraz z właściwą w przyjętym systemie
naprawczym warstwą sczepną (np. w przypadku ubytków o głębokości powyżej 10 mm zaprawą
naprawczą Deitermann Cerinol RM z warstwę sczepną Deitermann ZH, Zentrifix GM2 z warstwę
sczepną KMH, Pagel MS 20 z warstwę sczepną MS 02, Sakret SM 4 P z warstwę sczepną K&H lub
Schomburg Asocret-P/FM 30 z warstwę sczepną P/HB), uzupełnienie powierzchni specjalnie
zaprojektowanym i wykonanym stosownie do próbek betonu (pobranych z konstrukcji Hali Stulecia
mineralnym materiałem reprofilacyjnym (np. firmy KEIM lub Schomburg), W przypadku
występowania odsłoniętego zbrojenia należy reprofilację poprzedzić wykonaniem pokrycia zbrojenia
preparatem antykorozyjnym. Wszystkie użyte materiały naprawcze i zabezpieczające muszą posiadać
aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Polski. Przed przystąpieniem do robót
reprofilacyjnych należy wykonać próbne naprawy w odpowiednio wybranych miejscach, aby ustalić
właściwe składniki materiału fakturowego umożliwiające uzyskanie powierzchni naprawianej możliwie
zbliżonej strukturą, fakturą i kolorem do betonu istniejącego.
Dobrany system musi zostać zaakceptowany przez Projektanta oraz Konserwatora Zabytków.

II.

CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

1. Opis modelu stadionu wprowadzonego do programu ABC Płyta

1.1. Wprowadzony model
1.1.1. Płyta stropowa poziomu -0,02
Obliczenia przeprowadzono na podstawie metody elementów skończonych (MES).
Płyty stropowe wprowadzono do programu jako elementy płaskie. Program w swoich obliczeniach
bazuje na metodzie elementów skończonych, więc cały obszar podzielony został na oczka o wymiarach
0,4x0,4m. Obszar został zagęszczany w miejscach występowania maksymalnych momentów
podporowych, a więc w miejscach podpór.
Na rys. 1 widać ogólny zarys modelu oraz podstawowe wymiary.
Całkowita szerokość projektowanego stropu to 36,56m, natomiast długość stropu żelbetowego
wynosi 57,73m. Powierzchnia całkowita stropu to 2017, 43m2.

1.1.2. Grubości elementów
Płytę zaprojektowano jako strop płytowo słupowy. Podpory stanowią słupy żelbetowe. Grubość
płyty, stała na całej jej powierzchni wynosi 0,3m. W miejscach lokalizacji podpór w postaci słupów
zwiększono grubość stropu x3. Zabieg miał na celu urzeczywistnienie realnej pracy stropu słupowo
płytowego (zwiększenie grubości płyty zwiększa sztywność tejże, co odpowiada pracy stropu ze
sztywnym słupem). Na poniższym rys. 2 widać także lokalizację 3 kanałów o głębokości 8cm. Kanały
zlokalizowane będą w częściach przęsłowych stropu.

1.1.3. Materiał konstrukcyjny
Podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest beton klasy C35/45 wg EC2. Całość stropu oraz
wszystkie słupy został zaprojektowane z tego materiału.
Stal zbrojeniowa została założona klasy AIII-N RB500W.

1.1.4. Podpory stropu
W stropie zastosowano elementy podpierające o następujących przekrojach:


słupy okrągłe ø0,40m



słupy kwadratowe 0,4m



słupy prostokątne 0,25x0,45m.

W projektowanym stropie nie zakładano podparć liniowych. Ściany murowe (zaprojektowano
z elementów ceramicznych) stanowią jedynie funkcję wydzielającą.

1.2. Obciążenia
1.2.1. Ciężar własny
Program automatycznie przyjmuje obciążenie ciężarem własnym żelbetu bez ingerencji
projektanta modelującego strop.

1.2.2. Obciążenie użytkowe
Strop wymiarowano na obciążenie użytkowe równe 15kN/m2. Tak duże obciążenie
podyktowane jest funkcją obiektu- sportowo – wystawienniczą.
Obciążenie jest większe niż te, które narzuca na projektanta norma obciążeniowa, natomiast taki
był wymóg Inwestora.

1.2.3. Obciążenie instalacjami
W projektowanym stropie założono obciążenie instalacjami równe 0,30kN/m2. Jest to zastępcze
obciążenie od instalacji elektrycznych podwieszonych do stropu.
W projektowanym stropie pominięto ciężar blach przykrywających kanały. Założona grubość
blachy to 8mm, co daje 62,8kg/m2. Przekładając to na szerokość kanałów, dla kanału o szerokości 0,4m
jest to ciężar 25,1kg/mb, natomiast dla kanału o szerokości 0,2m ciężar równy jest 12,6kg/mb. Ciężar
blachy na szerszy kanał stanowi zaledwie 1,5% ciężaru użytkowego, dlatego jego znaczenie można
uznać za nieistotne.

2. Obliczenia statyczne płyty stropowej
2.1. Zebranie obciążeń
Tab. 2.1. Zebranie obciążeń
Lp

Obc.

WARSTWA

char. [kN/m2]

Obc.

γf

obl. [kN/m2]

OBCIĄŻENIA STAŁE
Strop żelbetowy gr. 30cm
1

Automatycznie uwzględnione przez

-

1,35

-

program
SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH

-

-

*bez ciężaru stropu

-

-

OBCIĄŻENIA ZMIENNE
1

Użytkowe (15kPa/m2)

15,0000

1,50

22,5000

2

Zastępcze od instalacji (0,3kPa/m2)

0,3000

1,50

0,4500

SUMA OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH

15,3000

22,9500

SUMA OBCIĄŻEŃ

15,3000

22,9500

2.1.1. Mnożniki i atrybuty
W celu obliczeń sił wewnętrznych oraz zwymiarowania stropu należało nadać atrybuty
(stały/zmienny) wszystkim obciążeniom oraz określić ich udział w obliczeniach. W tab. 2.2. pokazano
atrybuty oraz udziały w obwiedni.
Tab. 2.2. Mnożniki i atrybuty obciążeń
Nr

Opis

Obc(+)

Obc(-)

Udz.

Atrybut

1

Ciężar własny

1,35

1,35

1

Stały

2

Użytkowe

1,5

1,5

1

Zmienny

3

Instalacje

1,35

1,35

1

Zmienny

2.2. Obliczenia statyczne
2.2.1. Momenty zginające- obwiednia min

2.2.2. Momenty zginające- obwiednia max

2.2.3. Siły tnące- obwiednia min

2.2.4. Siły tnące- obwiednia max

2.2.5. Reakcje
Na rysunkach 16 i 17 pokazane zostały wartości reakcji, tzn. sił pionowych, jakie przekazywane
są na istniejący fundament. Podczas analiz została obliczona nośność istniejącego fundamentu.
Zaprojektowana i wybudowana płyta fundamentowa ma grubość 1,0m oraz wykonana jest z
betonu C30/37. Jej zbrojenie to siatka zbrojenia górnego i dolnego #14/15x15 w obu kierunkach.
Dodatkowo na środku wysokości fundament ma wykonane zbrojenie przeciwskurczowe z siatki prętów
#12.
Po przeprowadzonych analizach uznano, że nośność płyty fundamentowej od obciążeń
skupionych, jakimi są siły ze słupów nie będzie przekroczona, jeśli wartości charakterystyczne sił od
słupów nie przekroczą 1000kN. Jak widać na rysunku 17, maksymalna siła pionowa od słupa wynosi
912,8kN.

3. Wymiarowanie płyty żelbetowej
3.1. Założenia obliczeniowe
Założona klasa ekspozycji: XC1- suche, stale mokre
Klasa wytrzymałości betonu: C35/45
Stal zbrojeniowa: RB500W
Odporność ogniowa: REI120
Założona grubość stropu: 30cm
Założona średnica prętów zbrojeniowych: #12- zbrojenie dolne, #20- zbrojenie górne.

Otulina:
cnom= cmin+ Δcdev;

cmin=max (ϕs, cmin,dur, 10mm)

górna: cnom= 20+10=30 mm;

cmin=max (12 mm, 20 mm, 10mm)

dolna: cnom= 20+10=30 mm;

cmin=max (20 mm, 20 mm, 10mm)

a1 górne= max(appoż, cnom+ ϕs/2)=(35, 30+20/2)=40 mm
a1 dolne= max(appoż, cnom+ ϕs/2)=(35, 30+12/2)=36 mm
Po przeprowadzeniu analizy stanu granicznego nośności, wg EC2, jako wynik otrzymano mapy
niezbędnego zbrojenia. Na rysunkach 18-21 pokazane zostały liczby wkładek potrzebnych dla
zachowania SGN.

3.2. Zbrojenie- dolne
Na rys. 18 widać potrzebne zbrojenie dolne na kierunku Y. W miejscach największego
wytężenia przekroju ilość zbrojenia to #12/9cm.

Na rys. 19 widać potrzebne zbrojenie dolne na kierunku X. W miejscach największego
wytężenia przekroju ilość zbrojenia to #12/15cm.

3.3. Zbrojenie- górne
Na rys. 20 widać potrzebne zbrojenie górne na kierunku Y. W miejscach największego
wytężenia przekroju ilość zbrojenia to #20/10cm.

Na rys. 21 widać potrzebne zbrojenie dolne na kierunku X. W miejscach największego
wytężenia przekroju ilość zbrojenia to #20/10cm.

3.4. Sprawdzenie przebicia
Dla weryfikacji przebicia sprawdzono podparcie pod słupem, który generuje największą reakcje
pionową. Lokalizacja słupa pokazana jest na poniższym rysunku.

Sprawdzenie konturu kontrolnego, wg EC2 pozwala sprawdzić nośność płyty na przebicie w
miejscu, gdzie może ono wystąpić. Na poniższym rysunku pokazany jest kontur oraz sprawdzenie
maksymalnych naprężeń tnących. Z przeprowadzonej analizy wynika, że maksymalne naprężenia
równe są 2,643MPa. Z tego wniosek, że niezbędne są wkłady sztywne. Rodzaj i ilość wkładów
sztywnych na przebicie będzie pokazana na rysunkach wykonawczych.

Notka z programu ABC Płyta
Słup:
Współrzędne osi słupa: X= 30,30 m; Y= 9,72 m
Obc. obliczeniowe zredukowane do SC konturu kontrolnego.

Dla obwiedni
Rz[kN]

Mx[kNm]

My[kNm]

Max wg Rz

1317

0,4578

-13,19

Min wg Rz

417

-0,04776

-4,191

Max wg Mx

1317

0,4578

-13,19

Min wg Mx

417

-0,04776

-4,191

Max wg My

417

-0,04776

-4,191

Min wg My

1317

0,4578

-13,19

Beton: C35/45 (fctd= 1,60 MPa)

Sytuacja trwała i przejściowa
Grubość płyty= 0,3 m
Średnice wkładek w kierunku X: 20 mm
Wielkość otulin w kierunku X: 30 mm
Średnie zbrojenie w kierunku X: 1393 mm2/m
Średnice wkładek w kierunku Y: 20 mm
Wielkość otulin w kierunku Y: 50 mm
Średnie zbrojenie w kierunku Y: 1437 mm2/m
Słup okrągły o średnicy: 0,4 m
Współczynnik kształtu K2= 1
Współczynnik

kappaX= 0,4; kappaY= 0,4

Kontur kontrolny
Średnia wartość wysokości użytecznej: 0,250 m
Odległość konturu od krawędzi słupa : 0,125 m
Pole przekroju : 0,5099 m2
Moment bezwładności Jx: 0,02871 m4; Jy: 0,02871 m4
Mimośród x: 0,0 m; y: 0,0 m (w układzie słupa)
Kąt osi Głownych Centralnych: 0,0° (w układzie słupa)
Naprężenia tnące
TauMax= 2,64 MPa < 1,7*K2*fctd= 2,73 MPa
Potrzebne WKŁADY SZTYWNE
Siła przenoszona przez wkład: 1347 kN

3.5. Sprawdzenie SGU
Sprawdzenie maksymalnej szerokości rys sprawdzono dla przypadku wariantu, w którym
wartości współczynników bezpieczeństwa były równe 1- wartościom charakterystycznym. Dodatkowo
podczas sprawdzania stanów granicznych użytkowności dokonano pewnych zabiegów ustawienia
obciążeń, które będą generowały największe możliwe ugięcia płyty. Dlatego też wprowadzono
dodatkowe warianty, w których obciążenie rozłożone jest w następujące warianty:


ślimakowe



szachownicowe



pasmowe (pionowe)



pasmowe (poziome)

Podczas weryfikacji sprawdzono, który wariant generuje największe ugięcia w stanie
niezarysowanym i dla tego wariantu sprawdzono ugięcie płyty po zarysowaniu. Wyniki obliczeń SGU
znajdują się na poniższych rysunkach.

Jak widać na powyższym i poniższym rysunku, maksymalne zarysowanie zostało ograniczono
przy pomocy programu do szerokości 0,20mm (program automatycznie dozbraja odpowiednie miejsca
do zachowania odpowiedniej wartości rozwarcia rys).
Tak jak należało się spodziewać największe i najbardziej liczne, ze względu na bardzo
duże obciążenie oraz brak podparć belkowych oraz ścianami, znajdują się nad słupami. Natomiast w
przypadku zarysowania na dole płyty, znajduje się ono w przekrojach przęsłowych.

Jak widać na rys. 24, maksymalne ugięcie wynosi 6,831 mm i jest mniejsze od dopuszczalnego,
które wynosi 24mm. Stan graniczny użytkowności w przypadku zarysowania jaki i ugięcia należy uznać
za zachowany.

