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Kanałowe płyty sprężone charakteryzują się możliwością
przekrycia stropów o rozpiętości nieosiągalnej w przypadku
tradycyjnie zbrojonego żelbetu. Potwierdza to budynek reali-
zowany obecnie przez firmę Consolis Polska, w którym na
stropy zastosowano płyty HC 400 o rozpiętości 15,74 m
(fotografia 1). W celu bezpiecznego zaprojektowania struno-

betonowych płyt kanałowych, wymagania zawarte w normie
dotyczącej projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężo-
nych PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji
z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, trze-
ba rozszerzyć o formuły z dedykowanej płytom normy
PN-EN 1168+A3:2015 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe.
Dokument ten oferuje projektantowi wiele rozwiązań w przy-
padku problemów, których nie obejmuje PN-EN 1992-1-1,
w tym m.in.:

● doprecyzowuje model ścinania, uwzględniając wpływ za-
kotwienia cięgien w strefie przypodporowej;

● formułuje warunek ograniczający wielkość sprężenia
z uwagi na zabezpieczenie środników przed rozłupywaniem;

● pozwala uwzględnić odporność ogniową większą niż jed-
nogodzinna;

● formułuje schemat rozdziału obciążeń skupionych linio-
wych i punktowych;

● proponuje uproszczony sposób uwzględnienia podatno-
ści podpór;

● pozwala uwzględnić wpływ nadbetonu i częściowego za-
mocowania na podporze na nośność i użytkowalność.

W przypadku projektowania strunobetonowych płyt
kanałowych warto wykorzystać też biuletyny fib bulletin 6
Special design considerations for precast prestressed hollow
core slabs, January 2000, w tym przetłumaczony na język

polski Fib Model Code 2010 Pre-norma Konstrukcji Be-
tonowych, Polski Cement 2014. Dokumenty te wyznaczają
kierunek rozwoju modeli obliczeniowych. Jednym z aktual-
nych wyzwań jest np. stosowanie betonów coraz większej
wytrzymałości, ale jednocześnie bardziej kruchych. Warto
wspomnieć, że ma się pojawić zarówno uaktualniony biu-
letyn fib, jak i kolejna wersja normy dotyczącej płyt
kanałowych.

Consolis Polska planuje w syntetyczny sposób uwzględ-
nić znowelizowane wytyczne w nowym tegorocznym wy-
daniu publikacji: Strunobetonowe płyty stropowe HC & KL.
Poradnik Projektanta. Consolis Polska 2019, który jest
w przygotowaniu (fotografia 2).

Więcej o płytach kanałowych, także w świetle wspomnia-
nych modeli, będzie można się dowiedzieć na sympozjum fib
pt. Innowacje w materiałach, projektowaniu i konstrukcjach,
które odbędzie się 27 – 29 maja br. w Krakowie. Firma
Consolis, będąca członkiem fib, jest również sponsorem tego
wydarzenia.
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Projektowanie kanałowych płyt sprężonych
– wydawnictwa, wytyczne, kierunki rozwoju

Fot. 1. Przykład realizowanego obecnie przez Consolis Polska bu-
dynku w Zamościu o rozpiętości stropów z płyt HC 400 ok. 16 m
na projektowane obciążenia zewnętrzne pk = 4,5 kN/m2

Fot. 2. Poradnik Projektanta strunobetonowych płyt stropowych
Consolis. Dotychczasowe wydanie z 2008 r. i planowana noweli-
zacja w 2019 r.
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