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R ozkwit budownictwa żelbeto-
wego przypadający na począ-
tek XX wieku był przyczyn-
kiem do pojawienia się wielu

innowacyjnych systemów konstrukcyj-
nych na całym świecie. Wykorzystanie
dwukierunkowo pracującej płyty stro-
powej dało niespotykane dotychczas
możliwości kształtowania stropów.
Pierwsze konstrukcje płytowo-słupowe
pojawiły się niemal w tym samym cza-
sie w USA, Rosji i Szwajcarii. Wśród
pionierów i pierwszych wynalazców
konstrukcji grzybkowych (mushroom
head) był amerykański inżynier Claude
A. P. Turner, który swój pierwszy budy-
nek w tej technologii zaprojektował
i wybudował w 1906 r. [4]. Najwcześ-
niejszą konstrukcję płytowo-słupową
w Europie wzniósł szwajcarski inżynier
Robert Maillart, który pierwszą ekspe-
rymentalną konstrukcję wybudował
w 1908 r. [6]. W Polsce przeprowadzono
wiele badań oraz analiz pozwalających
na lepsze poznanie charakteru pracy kon-
strukcji płytowo-słupowych [1, 8]. Po-
czątkowo należało rozwiązać problem
obliczania sił wewnętrznych w płycie.
Modele analityczne przyjmujące analo-
gię pracy płyty do elementu belkowego

były punktem wyjścia do powstania
metod uproszczonych, takich jak meto-
da ram zastępczych. Przegląd takich
metod można znaleźć w pracach [2,
5, 7]. Współczesne metody obliczenio-
we bazujące na metodzie elementów
skończonych pozwalają na bardziej
precyzyjne określanie sił wewnętrz-
nych w konstrukcjach o dowolnej siat-
ce słupów.

Projektanci konstrukcji płytowo-słu-
powych powinni z dużą starannością
dokonywać obliczeń i konstruowania
zbrojenia. Obecnie istnieje potrzeba
znalezienia szybkiej drogi do uzyskania
poprawnego rozwiązania. Z tego powo-
du podjęliśmy próbę wykonania analizy
porównawczej, dotyczącej sposobu roz-
mieszczenia obciążenia zmiennego na
płycie stropowej w konstrukcji płyta-
-słup na podstawie wydzielonej kondy-
gnacji budynku biurowego o konstruk-
cji płyta-słup.

Opis analizowanej
konstrukcji

Do analizy numerycznej wybrano
wydzielony strop budynku o konstruk-
cji płytowo-słupowej. Płytę stropową
wyodrębniono z całej konstrukcji, za-
chowując w modelu słupy oraz ściany
ciągów komunikacyjnych z kondygna-
cji poniżej oraz powyżej rozpatrywanej

płyty stropowej (rysunek 1). W ten spo-
sób uwzględniono rzeczywistą sztyw-
ność elementów podpierających, które
mają wpływ na rozkład sił wewnętrz-
nych w płycie stropowej. W oblicze-
niach wykorzystano program Autodesk
Robot StructuralAnalysis 2018 (ARSA).
Model konstrukcji wykonano w typie
projektowania konstrukcji: „Projekto-
wanie powłoki”, w którym do modelo-
wania płyty stropowej zastosowano ele-
ment powłokowy czworokątny, cztero-
węzłowy typu DKMQ [3]. Warunki
brzegowe ustalono jako pełne utwier-
dzenie u spodu słupów i ścian znajdują-
cych się pod płytą oraz utwierdzenie
z zwolnionym przesuwem pionowym
w górnych węzłach słupów i ścian.
Na podstawie wykonanej analizy zbież-
ności metodą siatkowania Coonsa (siat-
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Rys. 1. Geometria modelu obliczeniowego
Fig. 1. Numerical model geometry
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kowanie regularne), do dalszych obli-
czeń wybrano model z rozmiarem ele-
mentu skończonego 20 x 20 cm.

Analiza wpływu sposobu
przyłożenia obciążenia

Jednym z nieodzownych etapów pro-
jektowania konstrukcji jest wykonanie
obliczeń, w których projektant musi wy-
generować stosowne kombinacje obcią-
żeń. Dodatkowo w przypadku obciążeń
zmiennych należy tak dobrać ich ustawie-
nie, aby wywołały w konstrukcji poja-
wienie się najbardziej niekorzystnych
(ekstremalnych) sił wewnętrznych lub
przemieszczeń. Najlepszym podejściem
w tej sytuacji jest wykonanie tzw. linii
wpływu lub powierzchni wpływu. Podej-
ście takie jest jednak bardzo pracochłon-
ne, ponieważ przy każdej wielkości, np.
momentu zginającego lub przemieszcze-
nia, należy wyznaczyć osobną linię/po-
wierzchnię wpływu. W konsekwencji
w złożonych układach możemy spodzie-
wać się co najmniej kilkudziesięciu przy-
padków. Z tego względu w praktyce sto-
suje się uproszczone metody rozkładu ob-
ciążenia zmiennego na konstrukcje ([9]).
Analizie poddano pięć wariantów przy-
kładania obciążeń zmiennych na wybra-
ną konstrukcje płytowo-słupową.

Wariant 1. Obciążenie zmienne przy-
kładano na podstawie wyznaczonych
powierzchni wpływu. Dla każdej anali-
zowanej wielkości statycznej wygenero-
wany został jeden przypadek obciąże-
nia. Powierzchnię wpływu wyznaczo-
no, korzystając z twierdzenia o wzajem-
ności przemieszczeń Maxwella – Bettie-
go, która wynika wprost z twierdzenia
o wzajemności prac. Wyznaczenie po-
wierzchni wpływu płyty stropowej spro-
wadziło się do przeliczenia modelu kon-
strukcji po wprowadzeniu odpowiednie-
go oddziaływania (siły, momentu, wy-
muszenia przemieszczenia lub wymu-
szenia obrotu) i sprawdzenia deformacji
układu, np. jeżeli poszukujemy obszaru
płyty, który należy obciążyć w celu uzy-
skania ekstremalnego ugięcia w analizo-
wanym punkcie, to trzeba przyłożyć si-
łę skupioną w tym punkcie o zwrocie
i kierunku zgodnym z oczekiwanym
przemieszczeniem. Zakres płyty, na któ-
rym uzyskamy przemieszczenia zgod-
ne z kierunkiem przyłożenia oddziały-
wania (rysunek 2), będzie polem, które

należy obciążyć, aby uzyskać maksy-
malne ugięcie. Analogicznie, w przy-
padku momentów zginających zakłada
się parę momentów o przeciwnych
zwrotach przyłożonych w analizowa-
nym punkcie, w którym dodatkowo
wprowadzono lokalne zmniejszenie
sztywności płyty (np. wprowadzenie lo-
kalnie panelu o 15 – 20-krotnie mniej-
szej grubości od grubości płyty). Wa-
riant 1 uznano za referencyjny dla pozo-
stałych analizowanych sposobów przy-
kładania obciążenia.

Wariant 2. Obciążenie zmienne przy-
łożono wg zaleceń zawartych w [9].
W jednym przypadku obciążono pola
oddalone od siebie o co najmniej dwa
obszary nieobciążone. Wygenerowano
w ten sposób dziewięć przypadków ob-
ciążeń (rysunek 3), z których program
ARSA automatycznie wygenerował
pięćset jedenaście kombinacji obciążeń.

Wariant 3. Obciążenie przyłożono sza-
chownicowo. Ten sposób generuje dwa
przypadki obciążenia (rysunek 4), z któ-
rych zdefiniowano trzy kombinacje: K1:
P1 • 1,5; K2: P2 • 1,5; K3: P1 • 1,5 + P2 • 1.5.

Wariant 4. Obciążenie przyłożono
pasmowo (na co drugie pasmo) w dwóch
kierunkach. Ten typ obciążenia generu-
je dwie niezależne grupy po dwa przy-
padki w każdej (rysunek 5). W każdej
z grup zdefiniowano po trzy kombina-
cje, lecz jedna z nich jest taka sama
w obu grupach. Powstało zatem pięć
kombinacji: K1: P1 • 1,5; K2: P2 • 1,5;
K3:P1•1,5+P2•1,5;K4:P3•1,5;K5:P4•1,5.

Wariant 5. Obciążenie rozłożono
równomiernie na całą powierzchnię stro-
pu, zwiększając częściowy współczyn-

nik bezpieczeństwa, tak aby otrzymać
końcowe wartości wyników statycznych
zbliżone do otrzymanych w wariancie
pierwszym. Wariant nie zawiera kombi-
nacji obciążeń. Obciążenie zadawano,
zwiększając częściowy współczynnik bez-
pieczeństwa kolejno o 25%, 50%, 75%.

Wybrano cztery charakterystyczne
punkty oznaczone A, B, C i D na ry-
sunku 1 i porównano w nich wartości
momentów zginających (moment MXX
przęsłowy w paśmie słupowym, mo-
ment MXX przęsłowy w paśmie między-
słupowym, moment MYY podporowy)
oraz przemieszczenie płyty stropowej
(przemieszczenie Uz) w zależności
od przyjętego wariantu rozkładu obcią-

Rys. 2. Powierzchnia wpływu przemiesz-
czenia UZ w węźle D
Fig. 2. The influence area of a displacement
UZ at the node D

Rys. 3. Sposób przyłożenia obciążenia
zmiennego w przypadku wariantu 2
Fig. 3. The live load application variant 2

Rys. 4. Sposób przyłożenia obciążenia
zmiennego w przypadku wariantu 3
Fig. 4. The live load application variant 3
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żenia. Wyniki otrzymane z każdego wa-
riantu porównano z wartością obliczoną
na podstawie wyznaczonych powierzch-
ni wpływu (jak w wariancie 1).

Zestawienie wyników momentów zgi-
nających i przemieszczenia pionowego
w wybranych punktach przedstawiono
w tabelach 1 ÷ 4. Jak oczekiwano, wy-
niki uzyskane w przypadku warian-
tów 2, 3 i 4 nie przekraczają wartości
uzyskanych w wariancie 1, w którym ob-
ciążenia zmienne przykładane są w for-
mie powierzchni wpływu. Uzyskane wy-
niki wskazują, iż metoda szachownico-
wa daje duże niedoszacowanie momen-
tów przęsłowych (nawet 35%, tabela 1, 2
– wariant 3). W związku z tym stosowa-
nie tej metody, która sprawdza się
w układach stropów belkowo-płyto-

wych, nie jest zalecane w obliczeniach
konstrukcji płytowo-słupowych. Wyniki
najbardziej zbliżone do wyników eks-
tremalnych uzyskano w wariancie 2 oraz
w wariancie 4. Należy jednak zwrócić
uwagę na fakt, iż metoda pasmowa (wa-
riant 4) wymaga mniejszego nakładu
pracy podczas przygotowywania mode-
lu do obliczeń numerycznych. Dodatko-
wo generuje ona mniej kombinacji ob-
ciążeń, co skutkuje krótszym czasem ob-
liczeń. W przypadku wariantu 5 okaza-
ło się, że aby osiągnąć wartości momen-
tów przęsłowych zbliżone do wyników
uzyskanych z wariantu 1, należało
zwiększyć współczynnik bezpieczeń-
stwa aż o 75%, co jednocześnie genero-
wało bardzo duże nadwyżki w momen-
cie podporowym (52%) oraz ugięciu

(51%). Pomimo małego nakładu pracy
oraz krótkiego czasu obliczeń metodę tę
uznano za nieekonomiczną.

Z analizowanych wariantów przy-
kładania obciążeń zmiennych na kon-
strukcję płytowo-słupową zalecaną
uproszczoną metodą, w przypadku
której otrzymano dobre przybliżenie
ekstremalnych wartości sił wewnętrz-
nych i przemieszczeń oraz dosyć prosty
i szybki sposób przykładania obciąże-
nia, jest metoda pasmowa (wariant 4).

Podsumowanie
Wybranie właściwego uproszczo-

nego sposobu przykładania obciążeń
zmiennych pozwala projektantowi za-
oszczędzić czas na etapie przygotowy-
wania modelu konstrukcji do obliczeń,
a także daje pewność, iż wybraną meto-
dą otrzymane zostaną wartości siły we-
wnętrznych zbliżone do ekstremalnych,
które stanowią podstawę do wymiaro-
wania zbrojenia w elementach konstruk-
cyjnych. Przedstawione analizy nie
wyczerpują problemów dotyczących
uproszczonych sposobów przykładania
obciążeń zmiennych.
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Tabela 1. Moment Mxx w punkcie A
Table 1. Bending moment Mxx at point A

Wariant Mxx [kNm/m] [%]
Wariant 1 14,28 100
Wariant 2 13,97 97,83
Wariant 3 9,57 67,02
Wariant 4 14,27 99,97
Wariant 5 – 25% 11,96 83,75
Wariant 5 – 50% 14,35 100,49
Wariant 5 – 75% 16,74 117,23

Tabela 2. Moment Mxx w punkcie C
Table 2. Bending moment Mxx at point C

Tabela 3. Moment Myy w punkcie B
Table 3. Bending moment Myy at point B

Tabela 4. Przemieszczenie Uz w punkcie D
Table 4. Vertical displacement Uz at point D

Wariant Mxx [kNm/m] [%]
Wariant 1 12,64 100
Wariant 2 11,81 93,43
Wariant 3 8,17 64,64
Wariant 4 12,64 100
Wariant 5 – 25% 9,01 71,28
Wariant 5 – 50% 10,81 85,52
Wariant 5 – 75% 12,62 99,84

Wariant Myy [kNm/m] [%]
Wariant 1 39,28 100
Wariant 2 38,95 99,16
Wariant 3 38,24 97,35
Wariant 4 38,24 97,35
Wariant 5 – 25% 42,67 108,63
Wariant 5 – 50% 51,2 130,35
Wariant 5 – 75% 59,73 152,06

Wariant Uz [cm] [%]
Wariant 1 -0,217 100
Wariant 2 -0,207 95,39
Wariant 3 -0,188 86,64
Wariant 4 -0,202 93,09
Wariant 5 – 25% -0,234 92,17
Wariant 5 – 50% -0,281 129,49
Wariant 5 – 75% -0,328 151,15

Rys. 5. Sposób przyłożenia obciążenia zmiennego w przypadku wariantu 4
Fig. 5. The live load application variant 4


