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N azwą „stropy panelowe”
określa się stropy charakte-
ryzujące się: równą dolną
powierzchnią elementów

powtarzalnych pełniących rolę desko-
wania traconego zawierających głów-
ne zbrojenie, modularną szerokością
wynoszącą 600 m oraz możliwością
ułożenia paneli za pomocą lekkie-
go dźwigu HDS [5]. Podstawowym
elementem stropu TERIVA PANEL
jest częściowo prefabrykowana, sprę-
żana płyta nawiązująca do istnieją-
cych rozwiązań prefabrykowanych,
takich jak płyty TT, płyty typu Fili-
gran czy płyty kanałowe [1]. Szero-
kość płyty jest równa 600 mm, a że-
bra mają rozstaw osiowy wynoszą-
cy 350 mm. Produkowana jest z wy-

pełnieniem z betonu lekkiego ukła-
danym pomiędzy żebrami. Panel sta-
nowi deskowanie tracone nadbeto-
nu układanego in-situ. Taka konstruk-
cja pozwala na przyspieszenie prac
dzięki mniejszej liczbie podpór mon-
tażowych oraz pożądanej eliminacji
dolnego zbrojenia miękkiego stropu [8].
Żebra ze wspólną półką dolną są
obecnie konstrukcjami coraz popular-
niejszymi, a tym samym rozwija-
nymi [2] oraz badanymi w szczegól-
ności ze względu na zespolenie nad-
betonu oraz ścinanie [7]. Zamek
wykształtowany między sąsiednimi
panelami TERIVA PANEL ma za za-
danie przejęcie sił poprzecznych bez
konieczności dozbrajania styku oraz
wciągnięcie do współpracy płyt są-
siednich, jak w innych rozwiązaniach
prefabrykowanych [10 ÷ 12]. Pozwa-
la to na uwzględnienie w obliczeniach
inżynierskich poprzecznej współpra-
cy prefabrykatów [11]. Dzięki zasto-

sowaniu sprężenia w żebrach możliwe
jest zredukowanie liczby podpór mon-
tażowych, a przy rozpiętości < 4,0 m
można z nich całkowicie zrezygno-
wać. W odróżnieniu od płyt kana-
łowych nie można ich całkowicie wy-
eliminować w przypadku elementów
o rozpiętości > 4,0 m. Lekkie wy-
pełnienie w stropie na budowie może
być zastąpione betonem zwykłym
na odcinku podporowym (w celu
zwiększenia nośności na ścinanie,
analogicznie jak w płytach kana-
łowych [3, 4], czy stropach gęsto-
żebrowych). Zastosowanie nadbeto-
nu grubości min. 4 cm na całej po-
wierzchni stropu umożliwia uło-
żenie nadpodporowego zbrojenia
górnego. Grubość nadbetonu wy-
nika z konieczności bezpieczne-
go przejęcia dodatnich momentów
przęsłowych lub ujemnych momen-
tów podporowych podczas eksploata-
cji [9].
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Streszczenie. Przeprowadzono badania wpływu krótkotrwałych
oraz długotrwałych obciążeń pełnoskalowego modelu stropu pa-
nelowego TERIVA PANEL o wymiarze 6,30 x 6,30 m. Panele
TERIVA PANEL wykonano jako prefabrykowane płyty spręża-
ne w układzie dwóch odwróconych żeber połączonych wspólną
półką dolną. W płytach specjalnie ukształtowano złącza boczne
(zamek), umożliwiające przenoszenie obciążeń pomiędzy pane-
lami. Badanie prowadzono pod obciążeniem grawitacyjnym
umieszczonym na stropie przykładanym sekwencyjnie zgodnie
z ustalonymi schematami, a pomiary realizowano za pomocą
czujników indukcyjnych. W celu weryfikacji wpływów długo-
trwałych, w tym możliwości wystąpienia klawiszowania, obcią-
żenie przyłożono niesymetrycznie. Porównanie uzyskanych
przemieszczeń z modelu doświadczalnego z obliczeniami mo-
delu płyty jednokierunkowej wykazały ponad trzykrotną różni-
cę uzyskanych wyników ugięć. Obecnie stosowane metody ob-
liczeniowe prowadzą do bardzo konserwatywnych wartości
ugięć, nie oddając rzeczywistego modelu pracy stropów o złą-
czach zapewniających współpracę prefabrykatów.
Słowa kluczowe: stropy panelowe; stropy sprężone; klawiszowa-
nie; efekty długotrwałe.

Abstract. Tests of a full-scale slab model with dimensions of
6,30 x 6,30 m, built of TERIVA PANEL panels, were carried out
under short-term and long-term load. TERIVA PANEL panels
are half precast, prestressed concrete slabs with ribs connected at
the bottom with specially shaped cross-connection (shear key),
enabling transfer loads between the panels. The tests were carried
out under load placed on the top of the slab. Additionally, the load
was applied sequentially, and measurements were made by the
electronic method. In one of the stages of long-term testing, the
load was applied to one half of the slab to examine the possibility
of faulting. Comparing the displacements obtained from the
experimental model with the calculations of the one-way slab
model showed more than threefold differences in the obtained
results. The currently used calculation methods lead to very
conservative displacement values, not reflecting the actual work
model of slabs with joints transferring loads between the panels.

Keywords: panel slabs; prestressed slabs; faulting; long-term
effect.

DOI: 10.15199/33.2021.11.03

Badania doświadczalne
stropu TERIVA PANEL pod

obciążeniem krótko- i długotrwałym
Research of TERIVA PANEL slab under short- and long-term load

mgr inż. Jakub Zając1)*)

ORCID: 0000-0001-6080-2994
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec1)

ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ1)

ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Artur Kisiołek2)

ORCID: 0000-0002-8815-6776

O
ryginalny

artykułnaukow
y

(O
riginalresearch

paper)
m

aterialybudow
lane.info.pl/science

M
A

T
E

R
IA

LY
B

U
D

O
W

L
A

N
E

S
C

IE
N

C
E



22

Badania
Celem badań była obserwacja zacho-

wania się pełnowymiarowego stropu
TERIVA PANEL poddanego obciąże-
niom doraźnym i długotrwałym. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na przemiesz-
czenia pionowe, w tym wzajemne prze-
mieszczenia płyt – efekt klawiszowania
oraz morfologię zarysowań.

Budowa modelu badawczego. W ba-
daniachwykorzystanobetonowe(C40/50)
prefabrykowane paneleTERIVAPANEL
składające się z dolnej płyty grubości
40 mm i szerokości 600 mm z wykształ-
towanymi ku górze dwoma podłużnymi
żebramiowysokości120mmwrozstawie
osiowym 350 mm. Zbrojenie sprężające
żeber składało się ze splotów 7-druto-
wych φ6,85 mm (1 x φ2,24 mm + 6 x
φ2,40 mm) ze stali Y2060S7, umiesz-
czonych zgodnie z rysunkiem 1. W każ-
dym prefabrykacie stropowym prze-
strzenie między żebrami wypełniano
betonem lekkim (~ 500 kg/m3) grubo-
ści 80 mm, a po montażu elementów wy-
konywano warstwę nadbetonu grubo-
ści 40 mm. Grubość całej konstrukcji
stropu wynosiła 160 mm.

Model badawczy wykonano w postaci
przestrzennej konstrukcji ze stropem
o wymiarach ~6,30 × 6,30 m opartej
na ścianach z bloczków betonowych
o grubości 240 mm i wysokości 2,20 m
(rysunek 2). W strefie podporowej wyko-
nano zbrojenie w postaci siatki o średni-
cy φ4 mm i rozstawie 200 mm, na sze-
rokości 1,0 m od krawędzi zewnętrznej
płyty stropowej. Na szerokości płyty wy-
konano dwa żebra rozdzielcze składają-
ce się z dwóch prętów φ10 mm położo-
nych na żebrach panelu, zgodnie z doku-
mentacją techniczną stropu [9].

Aparatura pomiarowa. Przemiesz-
czenia doraźne rejestrowano za pomo-
cą transformatorowych przetworników
przemieszczeń liniowych (LVDT) typu

PJX-10 i PJX-20 o rozdzielczości
wskazań ±0,002 mm. Czujniki moco-
wano do stelaża stalowego opartego na
żelbetowej płycie posadzki. Na rysun-
ku 3 pokazano rozmieszczenie czujni-
ków wzdłuż osi otworów drzwiowych
oraz wzdłuż styku płyt środkowych (pły-
ty nr 5 oraz 6). Czujniki były umiesz-
czone ~25 mm od styku paneli, a odle-
głość pomiędzy nimi wynosiła ~50 mm.
Od spodu stropu, obok czujników
elektronicznych, umieszczono dodatko-

we znaczniki do pomiarów geodezyj-
nych, które wykorzystano do odczytów
przemieszczeń od obciążeń długotrwa-
łych. Rozdzielczość pomiaru wynosiła
±0,5 mm.

Schemat oraz kolejność obciążania.
Model badawczy obciążano w sposób
grawitacyjny, zgodnie z ustalonym har-
monogramem. Całkowite obciążenie
ponad ciężar własny stropu o wartości
4,7 kN/m2 zostało podzielone na dwie
części: 1,7 kN/m2 (bloczki betonowe
układane na górnej powierzchni stropu)
oraz 3,0 kN/m2 (palety z bloczkami be-
tonowymi układane na położonych
wcześniej bloczkach betonowych). Har-
monogram przykładania obciążenia po-
kazano na rysunku 4. Automatycznych
odczytów przemieszczeń dokonywano
każdorazowo po 15 min od chwili uło-
żenia obciążenia. Schematy F oraz L by-
ły kontynuacją wcześniejszych schema-
tów E oraz K, przy czym odczyt prze-
mieszczeń przeprowadzono w godzin-
nym interwale czasowym. W przypadku
zachowania stropu pod obciążeniami
długotrwałymi na stropie pozostawiono
schemat – L. Badania długotrwałe ugięć
i klawiszowania zaplanowano prowa-
dzić przez okres dwunastu miesięcy.

TEMAT WYDANIA – Prefabrykacja w budownictwie

11/2021 (nr 591) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

Rys. 1. Przekrój poprzeczny stropu: 1 – wypełnienie z betonu lekkiego; 2 – nadbeton
Fig. 1. Cross-section of the slab with panels: 1 – lightweight concrete; 2 – concrete topping

a)

b)

c)

Rys. 2. Geometria modelu: a) widok z gó-
ry; b) przekrój A-A; c) przekrój B-B
(1 – ściana murowana z bloczków betono-
wych; 2 – nadproże 2 × SBN 7,2/12/210;
3– nadproże2×SBN12/12/180;4–TERIVA
PANEL; 5 – żebro rozdzielcze; 6 – zbroje-
nie nadpodporowe)
Fig. 2. Model dimensions: a) top view; b) A-A
cross-section; c) B-B cross-section (1 – wall
of concrete blocks, 2 – lintel 2 × SBN
7,2/12/210; 3 – lintel 2 × SBN 12/12/180
4 – TERIVA PANEL; 5 – distribution ribs;
6 – support reinforcement)

Rys. 3. Położenie czujników indukcyjnych
oraz znaczników geodezyjnych do pomia-
ru przemieszczeń pionowych: 1 – numer
panelu stropowego; 2 – numer czujnika;
3 – kierunek pomiaru na osi otworów (pro-
stopadły do głównego kierunku paneli);
4 – kierunek pomiaru prostopadły do osi
otworów (wzdłuż głównej osi paneli)
Fig. 3. Arrangement of inductive and geodetic
sensors for measuring vertical displacements
on the lower surfaces of the tested slabs: 1 –
plate number; 2 – sensor number; 3 – measu-
rement direction in the hole axis (transverse to
the main direction of the plates); 4 – measure-
ment direction perpendicular to the hole axis
(along the length of the panels)

1

290

φ6,85

φ6,85 φ6,85

600

2

95

16
0

12
0

40

40
25 80

60 9560

10
9

1

2

8

7
6

5
4

4

3
3

0-300

63
0

30
0

0
-3

00

630
300

2

1

5
6

3
4

1
2

9
10

14
13
12
11

20
19

22
21

18
17

16
15 7

8

1

1

2

2

4

4

4

5 5

5

5 5

6

6

A

A

B B
6

6

630
180

63
0

58
2

24
22

0
35

18
5

19
0

30
22

0

22
0

20124

215
240 240150

215200

201

6

6 6

6

3

3



23

Wyniki badań doświadczalnych
Wpływ obciążenia doraźnego. Na

rysunku 5 przedstawiono przemieszcze-
nie czujników w osi otworów (wzdłuż
osi Y), w wybranych trzech schematach
obciążenia. Schemat TP E-5 odpowiada
równomiernemu obciążeniu o wartości
1,7 kN/m2, w przypadku którego prze-
mieszczenie wyniosło 1,36 mm. Równo-
mierne obciążenie o wartości 4,7 kN/m2

(schemat J-10) spowodowało przemiesz-
czenie wynoszące 3,56 mm. Zarówno

w przypadku schematu E, jak i schematu J
krzywa ugięcia była zgodna z krzywą
jak dla stropów dwukierunkowo zbrojo-
nych. Również krzywe przemieszczeń
w przypadku kierunku głównego panelu
środkowego i całego stropu w kierunku
poprzecznym wykazywały zgodność (ry-
sunek 6). Po odciążeniu płyt 1-5 i przeło-
żeniu części obciążenia na płyty 6-10 po
schemacie J, odnotowano nieproporcjo-
nalną do zmniejszonego obciążenia re-
dukcję przemieszczeń w części stropu.
Świadczy to o przenoszeniu obciążeń
przez cały strop nawet po przełożeniu
jego dominującej części na połowę płyt.
Różnica przemieszczeń między sąsied-
nimi czujnikami ∆u wynosiła maks.
0,49 mm (rysunek 5, schemat L-12).
Przed badaniami oraz po każdym obcią-
żeniu dokonywano inwentaryzacji zary-
sowań stropu na dolnej powierzchni.
Podczas badań pod obciążeniem doraź-
nym nie zauważono pojawienia się zary-
sowań (o szerokości > 0,05 mm).

Wpływ obciążenia długotrwałego.
Długotrwałe badania stropu pod stałym
obciążeniem odpowiadającym schemato-
wi L (7,7 kN/m2 oraz 1,7 kN/m2 podzie-
lone na dwie części stropu) zaplanowano
na okres 12 miesięcy. Pomiary prowadzo-
no co miesiąc. Na rysunku 7 pokazano
wybrane wyniki pomiarów długotrwa-
łych wykonanych w 92; 189; 301 i 375
dniu badań. Po 12 miesiącach maksymalne
przemieszczenie stropu wyniosło 12,0 mm,
a więc wzrosło ponad dwukrotnie w sto-
sunku do przemieszczenia doraźnego.
W wyniku efektów długotrwałych, panele
nr6-10obciążonegrawitacyjniedo7,7kN/m2

ponad ciężar własny wykazały niemal
dwukrotnie większy przyrost przemiesz-
czeń niż panele nr 1-5 (pod obciążeniem
1,7 kN/m2). Dokładne wartości przemiesz-
czenia czujnika nr 5 (panel nr 4) wynosiły
kolejno ~3,5 mm (rysunek 7) oraz 8 mm
(wzrosto4,5mm),aczujnikanr10(panelnr7)
~4 mm oraz 11 mm (wzrost o 7 mm). Zgod-
nie z danymi literaturowymi, największy
wzrost przemieszczeń nastąpił w pierw-
szych stu dniach obciążenia (rysunek 8).
Należy podkreślić, że w okresie podwyż-
szonej wilgotności odnotowano wolniejsze
tempo przyrostu przemieszczeń niż w in-
nych okresach. Niezależnie od schematu
obciążenia oraz miejsca pomiaru (wybra-
nej pary czujników) różnica przemiesz-

Prefabrykacja w budownictwie – TEMAT WYDANIA

11/2021 (nr 591)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

Rys. 4. Rzut stropu z rozkładem obciążeń (schematem) wraz z numeracją schematów ob-
ciążenia
Fig. 4. Slab plan with the load arrangement (scheme) shown with the numbering of the load steps

Rys. 5. Przemieszczenia w kolejnych sche-
matach przykładania obciążenia
Fig. 5. Displacements in the following load steps

Rys. 6. Porównanie przemieszczeń w osi X
oraz Y w przypadku obciążenia równo-
miernie rozłożonego – J-10
Fig. 6. Comparison of displacements in
the X and Y axes for a uniformly distributed
load – J-10
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Rys. 7. Przemieszczenia stropu w kierunku
prostopadłym w kolejnych pomiarach
Fig. 7. Displacement in the following months
at perpendicular axis to main slab direction
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czeń ∆u między dwoma sąsiednimi czujni-
kami zwiększyła się, ale nie przekroczyła
1 mm. Prowadzona stale kontrola dolnej
powierzchniorazkońcowagórnejpowierzch-
nistropuniewykazałapowstaniazarysowań.

Synteza wyników badań
Charakter przemieszczeń w dwóch pro-

stopadłych kierunkach potwierdził dwu-
kierunkową pracę stropu, nawet w przy-
padku braku zbrojenia poprzecznego pane-
li oraz zbrojenia styków. Daje to podstawy,
aby stwierdzić, że kształt zamka między
płytami, połączony z zespalającą warstwą
nadbetonu pozwala na przenoszenie sił po-
przecznych. Ze względu na brak widocz-
nych rys można stwierdzić, że strop praco-
wał w stanie niezarysowanym na głównym
kierunku podłużnym paneli.

Wartości przemieszczeń pionowych by-
ły znacznie mniejsze niż w modelu obli-
czeniowym płyty pracującej jednokierun-
kowo, który przyjmuje się na etapie projek-
towania. Praktyka traktowania elementów
panelowych i prefabrykowanych jako wy-
dzielonych jednokierunkowych płyt jest
powszechna (z wyjątkiem stropów 2K [6]).
Jedynie w przypadkach szczególnych, ta-
kich jak występowanie sił skupionych na
jednym z paneli, wykorzystywana jest moż-
liwość przejęcie części obciążenia przez pa-
nele sąsiednie. W przypadku modelu jedno-
kierunkowego obliczone przemieszczenie
w stanie niezarysowanym od schematu ob-
ciążenia „L” (przyjęto większą z wartości
obciążenia na panel równą 7,7 kN/m2) wy-
nosiło 11,0 mm. Badania wykazały, że
przemieszczenie zmierzone na krawędzi
styku paneli środkowych (panel nr 6) to
3,9 mm. Analogiczne obliczenia wykona-
no w przypadku obciążeń długotrwałych.
Przemieszczenie obliczone dla rzeczywi-
stych parametrów materiałowych, przy

uwzględnieniu wilgotności jak w bada-
niach, wyniosło 38,4 mm, a zmierzone
było równe 12,0 mm. Różnica była ana-
logiczna do obciążenia krótkotrwałego.

Adekwatnym do inżynierskich zasto-
sowań modelem pracy stropu TERIVA
PANEL byłby model z przegubowo połą-
czonymi płytami wzdłuż styków, z wię-
zami zapewniającymi częściowe utwier-
dzenie w wieńcach reprezentujących
zbrojenie nadpodporowe oraz ze spręży-
stymi podporami reprezentującymi że-
bra rozdzielcze. Określenie charaktery-
styk modelu wymaga dodatkowych ba-
dań i weryfikacji doświadczalnych.

Podsumowanie
Badania stropu TERIVA PANEL wy-

kazały, że elementy bez zbrojenia styków
między kolejnymi panelami pod obciąże-
niem doraźnym nie uległy nadmiernemu
klawiszowaniu. Charakterystyka ugięcia
wskazuje na wzajemną współpracę pane-
li w przejmowaniu obciążeń powierzch-
niowych. Pod wpływem obciążenia dłu-
gotrwałego zanotowano przemieszczenia
niemal trzykrotnie większe w stosunku
do przemieszczeń uzyskanych od obcią-
żeń doraźnych. Obserwacja powierzchni
stropu wykazała, że pod wpływem obcią-
żenia krótko- i długotrwałego nie doszło
do pojawienia się zarysowań. Wartości
przemieszczeń odczytanych oraz obli-
czonych zgodnie z powszechnie wyko-

rzystywanym modelem płyty pracującej
jednokierunkowo wskazują na znaczącą
różnicę wartości obliczonych i uzyska-
nych z badań. Wynika ona z rzeczywiste-
go dwukierunkowego modelu pracy
stropu. Przeprowadzono również bada-
nia porównawcze na trzech innych ty-
pach stropów panelowych, w tym pły-
tach kanałowych. Badania te prezentują
proponowane modele obliczeniowe, po-
zwalające na uzyskanie zgodności z wy-
nikami badań doświadczalnych, a mo-
gące znaleźć zastosowanie w praktyce
inżynierskiej [13]. Praca przestrzenna
stropów panelowych będzie stanowiła
główny cel dalszych badań i analiz. Na-
cisk zostanie położny na mechanizm
pracy zamka pomiędzy elementami pa-
nelowymi w zależności od jego kon-
strukcji oraz obciążeń (skupionych, cy-
klicznie zmiennych oraz długotrwałych).
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Rys. 8. Maksymalne przemieszczenie stropu w czasie trwania badań
Fig. 8. Maximum displacement of the slab during the tests

Porównanie wyników badań z obliczeniami
Comparisonof results fromtestsandcalculations

Typ
obciążenia

Przemieszczenie
uzyskane w ba-
daniach [mm]

Przemieszczenie
modelu płyty jedno-
kierunkowej [mm]

aobs acal aobs/acal

Doraźne 3,90 11,0 0,36
Długotrwałe 12,0 38,4 0,31
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Liczba dni od początku obciążania
TERIVAPANEL 15-dniowa średnia wilgotność średnia wilgotność

acal – przemieszczenie obliczone; aobs – przemieszcze-
nie zbadane


