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Przedstawiono róŜne rodzaje belek zintegrowanych w których wyeliminowano wystawanie 
belek poniŜej płyty betonowej. Opisano korzyści ich stosowania oraz podano kluczowe 
zagadnienia w projektowaniu i podstawowe informacje potrzebne do projektu wstępnego. 
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1. Rodzaje konstrukcji 

Belki zintegrowane albo belki w stropach ‘slim floor’ to szczególne przypadki drugorzędnych 
belek , w których wysokość przekroju stalowego mieści się w grubości płyty. Przykłady tych 
belek są pokazane na Rys. 1.1 poniŜej. 

Płyta stropowa moŜe składać się z: 

� Betonowych elementów prefabrykowanych z nadbetonem 

� Płyty zespolonej o duŜej grubości z zastosowaniem profilu stalowego o wysokości 
200-225 mm  

W obu przypadkach, grubość stropu wynosi w granicach 250-350 mm i stosunek 
rozpiętości/grubości belki wynosi typowo 30. Belki zintegrowane albo belki w stropach ‘slim 
floor’ są łączone z półkami słupów HE lub UC co przeciwdziała skręcaniu słupów od 
niesymetrycznego obciąŜenia płytą (tylko z jednej strony belki) podczas montaŜu. 

Układ zintegrowanych belek jest pokazany na Rys. 1.2. Elementy brzegowe łączą słupy w 
kierunku prostopadłym do belek. Przykład konstrukcji ze zintegrowanymi belkami z 
zastosowaniem Ŝelbetowych płyt prefabrykowanych jest pokazany na Rys. 1.3. Przykład płyty 
o duŜej grubości jest pokazany na Rys. 1.4. 
 

 

(1) (2)

(3) (4)  

 Oznaczenia: 
1.  Belka spawana 
2.  Belka w stropie ‘slim floor’ 
3. Asymetryczna belka w stropie ‘slim floor’ 
4.  Skrajna belka o przekroju prostokątnym  

 

Rys. 1.1   Przykłady belek zintegrowanych  
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 Oznaczenia: 

1. Belka zintegrowana 

2. Element brzegowy 

3. Rozpiętość płyty 
4.. Słup 

 

Rys. 1.2   Układ z belkami zintegrowanymi 

 

 

 

 
 

Rys. 1.3   Belki zintegrowane budowanie z zastosowaniem betonowych płyt prefabrykowanych 
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Rys. 1.4   Wysoki profil stalowy i belka ‘slim floor’ 

 

2. Korzy ści stosowania 

Korzyści stosowania belek zintegrowanych albo belek w stropach ‘slim floor’ mogą być 
przedstawione następująco: 

� Mała grubość konstrukcji stropu • nie ma belek wystających w dół  

� Naturalna R60 odporność poŜarowa • poprzez dodatkowe zabezpieczenie 
półki dolnej moŜna osiągnąć 
odporność poŜarową R120 

� Belki główne są wyeliminowane • Belki drugorzędne są rozpięte 
między słupami  

� Doskonała izolacja akustyczna • efektywna ‘masa’ zwiększa redukcję 
przenoszonego powietrzem 
dźwięku  

� MoŜna stosować belki o szerokim 
wachlarzu wymiarowym 

• Wymiary przekroju mogą być 
dobrane stosownie do warunków 
obciąŜenia  

� Bardzo krzepki (mocny) system 
konstrukcyjny 

• belki brzegowe łączą słupy w 
kierunku prostopadłym do belek 
podpierających płytę 
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3. Aspekty projektowania wst ępnego 

Projekt konstrukcyjny belki w stropach ‘slim floor’ oraz belek zintegrowanych zaleŜy od 
rodzaju i rozpiętości stropu. Wymyślono dwa ogólne rodzaje rozwiązań projektowych: belki 
zintegrowane (typ „IFB”), albo belki ‘slim floor’ zawierające przekroje z dwuteowników HE, 
jak podano w . 

Tablica 3.1 i Tablica 3.2: Podobne rozpiętości mogą teŜ być osiągnięte przez walcowane 
asymetryczne belki ‘slim floor’ belki delta, jak pokazano na Rys. 1.1. 

Tablica 3.1   Rozpiętość belek ‘slim floor’ złoŜonych z dwuteowników HE i blachy spawanej do półki 
dolnej 

Maksymalna rozpi ętość belki ‘slim floor’ (m) Rozpi ętość płyty 
(m) 

5 6 7 8 

5 HE 200A HE 240A HE 280A HE 300A 

6 HE 240A HE 280A HE 300A HE 280A 

7 HE 280A HE 300A HE 280B HE 300B 

8 HE 280A HE 280B HE 300B HE 320B 

Wszystkie dane dla płyt o grubości równej wysokości belki + 50 mm 

Blacha dolna jest o grubości 15 mm i szerokości o 150 mm większej niŜ szerokość półki dwuteownika HE 

Tablica 3.2   Rozpiętości spawanych belek złoŜonych z połówki dwuteownika IPE i dolnej półki z 
blachy płaskiej 

Maksymalna rozpi ętość belki spawanej (m) Rozpi ętość płyty 
(m) 

5 6 7 8 

5 IPE 400 IPE 500 IPE 550 IPE 600 

6 IPE 500 IPE 550 IPE 600 HE 500A 

7 IPE 550 IPE 600 HE 500A HE 600A 

8 IPE 600 HE 500A HE 600A HE 600B 

Wszystkie przekroje są otrzymane poprzez przecięcie IPE w poprzek środnika na dwie równe części  

We wszystkich przypadkach zastosowano płaską blachę dolną o grubości 20 mm  

W konstrukcjach z belkami ‘slim floor’ lub belkami zintegrowanymi w których stosuje się 
deskowanie z wysokich profili stalowych lub betonowe płyty prefabrykowane, projekt  
potrzebuje rozwaŜyć ogólną geometrię systemu stropu by zapewnić łatwy montaŜ i 
betonowanie na miejscu budowy. Kluczowe są następujące zagadnienia: 

• Związek między wysokością stalowego profilu (deskowania) lub grubością płyty a 
minimalną wysokością środnika przekroju stalowego. 

• Układ planu, to jest rozpiętość stalowego profilu (deskowania) lub płyty, odległość 
między sąsiednimi belkami i wymiary górnych i dolnych pasów przekroju stalowego. 
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