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1.  Planowanie konstrukcyjne i projektowanie 

Projekt lekkiej stalowej konstrukcji szkieletowej, dla domów i konstrukcji mieszkalnych, 
zawiera projekt konstrukcyjny, z wyszczególnieniem właściwości akustycznych, izolacji 
termicznej, ognioodporności i trwałości. Właściwie zaprojektowane lekkie konstrukcje 
stalowe będą spełniały lub przekraczały wymogi urzędowe we wszystkich wymaganych 
kategoriach. Parametrami branymi pod uwagę w projektowaniu są: 

� Projektowanie konstrukcyjne: Dwuwymiarowa siatka o boku 600 mm jest przydatnym 
narzędziem w projektowaniu lekkiej konstrukcji stalowej. Wymagane wymiary mogą być 
dostosowywane do tej siatki. Słupki konstrukcji ścian mogą zostać rozmieszczone co 600 
mm by dostosować ich rozstaw do płyt o szerokości 1200 mm lub co 450 mm dla płyt 
o szerokości 900 mm. Belki stropowe są często rozmieszczone co 400 mm, w celu 
osiągnięcia wymaganej sztywności. 

� ObciąŜenia ścian: Słupki powinny być idealnie współosiowe z belkami stropowymi 
i krokwiami lub kratownicami dachowymi. W praktyce jest często niemoŜliwe uzyskanie 
rozstawów słupków i belek stropowych zgodnie z zasadą przedstawioną powyŜej.  
Podstawowe rozstawy mogą być lokalnie modyfikowane w celu uwzględnienia wymagań 
architektonicznych.  

� Otwory: O ile to moŜliwe otwory drzwiowe i okienne powinny omijać „trasy” wysokich 
pionowych obciąŜeń. Otwory do 3 m szerokości mogą na ogół być umieszczone jak tego 
wymaga projekt architektoniczny, z lokalnym uŜyciem podwójnych lub potrójnych 
słupków w konstrukcji ściany, aby zapewnić poŜądaną wytrzymałość w obrębie 
otworów.  

� Wysokość brutto kondygnacji: Wysokość brutto kondygnacji obejmuje wysokość 
pomieszczenia i grubość warstw stropu. To nie jest decydujące ze względu na projekt 
konstrukcyjny lekkiej konstrukcji stalowej, ale jest określana przez wymagania 
architektoniczne lub urzędowe, biegi schodów i/lub konstrukcję elewacji. Na przykład 
jeśli jest uŜyta standardowa ściana ceglana, wysokości kondygnacji są wielokrotnością 75 
mm ( np. 2,7 m).  

� Konstrukcja stropu i rozpiętości: Grubość stropu waha się od 200 mm do 300 mm dla 
rozpiętości odpowiednio od 4 m do 6 m, w zaleŜności od obliczeniowego obciąŜenia, 
rozmieszczenia i rodzaju belek stropowych. Kratowe belki stropowe są efektywniejsze 
dla większych rozpiętości (>5 m); dla efektywności konstrukcji powinny one mieć 
większą wysokość konstrukcyjną, o stosunku rozpiętości do wysokości konstrukcyjnej 
w zakresie od 12 do 15. 

� Wysokość budynku: Ze względów praktycznych, stosowanie lekkich konstrukcji 
stalowych jest ograniczane do budynków średniej wysokości, od czterech do sześciu 
kondygnacji. Konstrukcja mieszana zawiera stalowe elementy walcowane na gorąco 
i rozszerza zakres stosowania na konstrukcje wyŜsze. Stabilność jest często krytycznym 
parametrem i dlatego panele stęŜające muszą być uŜyte w obu kierunkach i 
rozmieszczone we właściwych miejscach na planie budynku.  

� Katastrofa postępująca: Wszelkie wymagania związane z przenoszeniem obciąŜeń 
w sposób cięgnowy (membranowy) mogą być spełnione przez połączenia pomiędzy 
ścianami i stropami. 
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� StęŜenie wiatrowe: StęŜenie moŜe być uzyskane przez włączenie do konstrukcji 
skartowania diagonalnego lub usztywnienie w kształcie litery W, lub przez odpowiednie 
materiały powłokowe zamocowane do ścian, zgodnie z właściwymi wymogami. 

� Nie obciąŜone wewnętrzne ścianki działowe: Ścianki działowe mogą być umieszczone 
wewnątrz konstrukcji, tam gdzie jest to wymagane przez projekt. MoŜna je wykonywać 
uŜywając lŜejszych kształtowników, z powodu mniejszego obciąŜenia. 

� Zewnętrzne wypełniane ściany dla betonowych lub stalowych konstrukcji szkieletowych 
budynków są projektowane tak, aby mogły przenieść obciąŜenia wiatrem. 

2. Inne charakterystyki 

� Akustyka: Właściwie wykończone lekkie konstrukcje stalowe mogą osiągać doskonałe 
właściwości akustyczne. Kryteria osiągnięcia ognioodporności na ogół zapewniają dobrą 
izolację akustyczną. 

� Ognioodporność: Klasa ognioodporności jest determinowana przez uŜycie 
odpowiedniego typu okładzin tynkowych. Typowe wymaganie godzinnej klasy są łatwo 
osiągalne przez zastosowanie dwóch warstw ognioodpornych płyt. 

� Izolacja termiczna: Wymagania mogą zostać spełnione przez uŜycie odpowiednich ścian 
zewnętrznych i systemu izolacji. MoŜliwa do osiągnięcia jest wartość współczynnika 
przenikania ciepła U tak niska jak 0,2 W/m2°C. Stosowanie słupków perforowanych 
zwiększa izolacyjność. 

� Trwałość: Lekkie konstrukcje stalowe są chronione przez galwanizację (warstwę cynku). 
Zabezpieczone przed wilgocią i penetracją wody lekkie konstrukcje stalowe będą 
spełniać lub przekraczać typowe wymagania projektowego okresu uŜytkowania. 

� Wymagania środowiskowe: Elementy budynku są wykonane z materiałów uzyskanych 
dzięki recyklingowi: stal, płyty gipsowe, wełna mineralna, które nie pylą. W tej suchej 
technologii ryzyko problemów związanych z wilgocią moŜe zostać zredukowane. 
Dokument SS007 dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat spełniania 
kryteriów zrównowaŜonego rozwoju przez lekkie konstrukcje stalowe. 
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