


Opracowanie folderu - mgr in¿. Leszek Cich

Projekt graficzny oraz druk - Jacek Szwed

tel. 0 509 910 918



NADPRO¯A ZESPOLONE

z belkami sprê¿onymi

typu LEIER STRONG N-115x71

1



2

1.   Ogólna charakterystyka nadpro¿y........................................................................ str.  3

2.   Zasady monta¿u................................................................................................... str.  3

3.   Sk³adowanie i transport........................................................................................ str.  4

4.   Zakres stosowania............................................................................................... str.  4

5.   Zalety.................................................................................................................... str.  4

6.   Podstawowe dane techniczne belek.................................................................... str.  5

7.   Przyk³ady zastosowañ.......................................................................................... str.  6

8.   Tabele doboru sposobu nadbudowy..................................................................... str.  9

Spis treœci:



≥

1. Ogólna charakterystyka nadpro¿y

Nadpro¿a zespolone z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71 s¹ elemen-  

tami zamykaj¹cymi otwory okienne i drzwiowe w konstrukcjach œciennych ceramicznych 

o ró¿nych gruboœciach i przeznaczeniu. Sk³adaj¹ siê z trzech elementów, które wzajemnie 

ze sob¹ wspó³pracuj¹:
a) prefabrykowanych belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71
b) nadbudowy belek w postaci nadmurówki lub nadbetonu
c) ¿elbetowego wieñca stropowego

Prefabrykowane belki sprê¿one umieszczane s¹ bezpoœrednio nad otworami i stanowi¹ 

rozci¹gan¹ czêœæ ca³ego nadpro¿a. Sk³adaj¹ siê z ceramicznych kszta³tek korytkowych, 

drutów sprê¿aj¹cych oraz betonu. Wymiary takiego elementu wynosz¹: b x h = 11,5 cm x   

7,1 cm. Idea sprê¿ania polega na wstêpnym naci¹gniêciu drutów du¿¹ si³¹, która po 

zwi¹zaniu betonu w kszta³tce, zostaje zwolniona i przekazana bezpoœrednio w belkê. Si³a   

ta sprawia, ¿e belka ma wiêksz¹ noœnoœæ ni¿ zbrojona tradycyjnie prêtami bez sprê¿ania.

Nadbudowa belek stanowi wraz z wieñcem stropowym strefê œciskan¹ nadpro¿a. 

Nadmurówkê wykonuje siê z dwóch lub trzech warstw ceg³y pe³nej lub kratówki u³o¿onych 

na zaprawie, bezpoœrednio na belce prefabrykowanej. W przypadku wymagania du¿ych 

noœnoœci nadpro¿a, zamiast nadmurówki stosuje siê nadbetonowanie belek

o wysokoœciach odpowiadaj¹cych dwóm lub trzem warstwom ceg³y.

¯elbetowy wieniec stropowy, wykonany bezpoœrednio na nadbudowie, stanowi najwy¿ej 

po³o¿on¹ œciskan¹ czêœæ nadpro¿a.

2. Zasady monta¿u

1. U³o¿enie belek

Belki sprê¿one LEIER STRONG N-115x71 nale¿y uk³adaæ na murach na warstwie zaprawy 

cementowej klasy minimum M 10 o gruboœci minimum 15 mm. Belki powinny byæ wypozi-

omowane zarówno w kierunku pod³u¿nym jak i poprzecznym.

W konstrukcji mo¿na uk³adaæ wy³¹cznie belki z nieuszkodzonym rdzeniem ¿elbetowym. 

Uszkodzenia rdzeni ¿elbetowych w postaci zarysowañ (o rozwartoœci > 0,1 mm), pêkniêæ, 

ubytków betonu uniemo¿liwiaj¹ zastosowanie belek sprê¿onych w konstrukcji.

Minimalna g³êbokoœæ oparcia belek sprê¿onych LEIER STRONG N-115x71 na murach

z elementów ceramicznych o fb M5 Mpa, na zaprawie cementowej M 10 wynosi:

- 125 mm dla szerokoœci otworów okiennych lub drzwiowych w œwietle œcian
    nie wiêkszych ni¿ 1,80 m
- 175 mm dla szerokoœci otworów okiennych lub drzwiowych w œwietle œcian 

   wiêkszych ni¿ 1,80 m

W przypadku zastosowania do wykonania œcian ceramicznych elementów murowanych

o fb < 15 Mpa i (lub) zaprawy klasy ni¿szej ni¿ M 10, belki sprê¿one nale¿y opieraæ za 

poœrednictwem podmurówki z ceg³y ceramicznej ( minimum 2 warstwy ) o fb ≥ 15 Mpa na 

zaprawie cementowej klasy nie ni¿szej M 10.
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2. Wykonanie podparcia monta¿owego

Belki nale¿y podeprzeæ sztywnymi podporami tymczasowymi (monta¿owymi). Odleg³oœæ 

pomiêdzy podporami nie powinna przekraczaæ 0,8 m. Podparcia te nale¿y zostawiæ na co 

najmniej 21 dni od chwili wykonania ca³ego nadpro¿a, ³¹cznie z czêœci¹ wspó³pracuj¹c¹.

3. Wykonanie nadbudowy

Przestrzeñ pomiêdzy belkami sprê¿onymi LEIER STRONG N-115x71 a wieñcem 

¿elbetowym mo¿na nadmurowaæ ceg³¹ ceramiczn¹ pe³n¹ lub kratkówk¹ o fb ≥ 15 Mpa na 

zaprawie zwyk³ej cementowej klasy nie ni¿szej ni¿ M 10, lub wype³niæ betonem klasy nie 

ni¿szej ni¿ B 20 (C 16/20). Zaleca siê przy wykonywaniu nadmurówki, zwil¿yæ powierzchnie 

cegie³, celem uzyskania lepszej przyczepnoœci zaprawy do elementów murowych. 

Wysokoœæ nadbudowy jest zale¿na od wysokoœci pomieszczeñ a tak¿e od wymaganej 

noœnoœci ca³ego nadpro¿a. Najczêœciej wystarcza 2 lub 3 warstwy ceg³y albo nadbeton

w wysokoœci odpowiadaj¹cej dwóm lub trzem warstwom ceg³y.

4. Wykonanie wieñca stropowego

Ostatnim etapem wykonania nadpro¿a zespolonego jest wylanie stropu wraz z wieñcem 

spoczywaj¹cym bezpoœrednio na nadmurówce lub nadbetonie. Minimalna klasa betonu

w wieñcu: B 20 (C 16/20).

3. Sk³adowanie i transport belek nadpro¿owych

Belki nale¿y sk³adowaæ na równym, utwardzonym pod³o¿u, pod zadaszeniem lub stosowaæ 

inne metody ochrony belek przed zawilgoceniem (np. przekrycie foli¹). Ze

wzglêdu na koniecznoœæ ograniczenia zarysowania i odkszta³ceñ belek w fazie

sk³adowania oraz transportu zaleca siê uk³adanie belek w maksimum 5-ciu warstwach na 

podk³adach (listwach) z miêkkiego drewna. Maksymalna odleg³oœæ miêdzy podk³adami nie 

powinna przekraczaæ 1,0 m. Podk³adki nale¿y uk³adaæ bezpoœrednio nad sob¹ (w jednej 

linii). Konieczne jest zabezpieczenie belek sprê¿onych LEIER STRONG u³o¿onych w war-

stwach przed przemieszczaniem siê w trakcie transportu.

4. Zakres stosowania

Nadpro¿a zespolone z belkami sprê¿onymi LEIER STRONG N-115x71 przeznaczone s¹ do 

przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w konstrukcjach budynków mieszka-

lnych, w œcianach z elementów murowych ceramicznych. Œciany z nadpro¿ami powinny

byæ otynkowane od strony wewnêtrznej, a od strony zewnêtrznej os³oniête warstw¹ izolacji 

termicznej.

5. Zalety

- wysoka noœnoœæ nadpro¿y zespolonych w stosunku do rozwi¹zañ tradycyjnych - roœnie 

wraz z wysokoœci¹ nadbudowy
- belki sprê¿one wykonane s¹ jako prefabrykaty, co zapewnia prosty i szybki monta¿ na 

budowie
- istnieje mo¿liwoœæ dostosowania noœnoœci do indywidualnych potrzeb
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- tablice doboru nadpro¿y zapewniaj¹ ³atwy dobór w³aœciwego rozwi¹zania, zale¿nie od 

rozpiêtoœci stropu i obci¹¿eñ
- przyspieszenie czasu budowy w stosunku do rozwi¹zañ tradycyjnych
- niski ciê¿ar w³asny belki u³atwia jej rêczny monta¿ na budowie
- projektowanie i wykonywanie nadpro¿y zespolonych jest ³atwe, dostosowane zarówno do 

systemu THERMOPOR jak równie¿ tradycyjnej ceramiki
- belki pakowane s¹ w pakiety na paletach transportowych, co u³atwia za³adunek

i roz³adunek
- nadpro¿e na œcianie zewnêtrznej mo¿e byæ ³atwo i szybko ocieplone materia³em 

termoizolacyjnym
- ceramiczna powierzchnia belek nadpro¿a wraz ze œcian¹ stanowi jednorodne pod³o¿e

pod tynk

6. Podstawowe dane techniczne belek

* szerokoœæ belki: 11,5 cm
* wysokoœæ belki: 7,1 cm
* d³ugoœæ belki (szerokoœæ otworu) [cm]: 115(90); 145(120); 175(150); 205(180); 245(210);  

   275(240); 305(270)
* minimalne oparcie belek na murze:

- 125 mm dla szerokoœci otworów okiennych lub drzwiowych w œwietle œcian 

   nie wiêkszych ni¿ 1,80 m
- 175 mm dla szerokoœci otworów okiennych lub drzwiowych w œwietle œcian 

   wiêkszych ni¿ 1,80 m
* masa: ok 14 kg/mb
* klasa betonu w kszta³tce B 45 (C35/45)
* zbrojenie pod³u¿ne:

  - 1∅5 dla belek o d³ugoœciach 115, 145, 175
  - 2∅5 dla belek o d³ugoœciach 205, 245, 275 i 305

* parametry stali sprê¿aj¹cej: f =1770 MPapk

* si³a sprê¿aj¹ca P = 22 kN dla zbrojenia 1∅5o

     P = 2 x 22 kN = 44 kN dla zbrojenia 2∅5o
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7. Przyk³ady zastosowañ

Rys. 1. Œciana zewnêtrzna z pustaków THERMOPOR 44P+W

Rys. 2. Œciana zewnêtrzna z pustaków THERMOPOR 38P+W
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Rys. 4. Œciana zewnêtrzna z pustaków THERMOPOR 38P+W

Rys. 3. Œciana zewnêtrzna z pustaków THERMOPOR 30P+W
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Rys. 5. Œciana zewnêtrzna z pustaków THERMOPOR 25P+W

Oznaczenia:

h  - wysokoœæ wieñcaw

h - wysokoœæ nadbudowyN

8. Tabele doboru sposobu nadbudowy belek LEIER STRONG

Doboru sposobu nadbudowy nadpro¿a dla ró¿nych gruboœci muru, w zale¿noœci od 

obci¹¿enia obliczeniowego równomiernie roz³o¿onego q  [kN/m] lub zadanej rozpiêtoœci oN

stropu L  i szerokoœci otworu okiennego (drzwiowego) w œwietle B [m], przy za³o¿eniu eff o

wysokoœci wieñca stropowego h  = 25 cm mo¿na dokonaæ, pos³uguj¹c siê za³¹czonymi w

tablicami do projektowania nadpro¿y.
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Tablica doboru sposobu nadbudowy nadpro¿y zespolonych, z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71
w œcianie zewnêtrznej gr. 25 cm, w zale¿noœci od rozpiêtoœci stropu L .eff

Tab. 1

Za³o¿enia obliczeniowe:

- nadpro¿e z³o¿one z dwóch belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71 i odpowiedniej nadbudowy

- obci¹¿enie obliczeniowe nadpro¿a uwzglêdniaj¹ce: ciê¿ar w³asny nadpro¿a i obci¹¿enie ze stropu (Tab. 11)

- przyjêta wysokoœæ wieñca stropowego wspó³pracuj¹cego z nadpro¿em: h  = 25 cmW

belki nadpro¿owe nadmurowane 3 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadmurowane 2 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 15 cmN

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 23 cmN

LEGENDA:

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Dopuszczalna
rozpiêtoœæ stropu

L   [m]eff

Szerokoœæ otworu okiennego w œwietle B  [m]O

0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70

71
h N

h W

THERMOPOR 25P+W

wieniec stropowy

strop

nadmurówka lub nadbeton

250

belki sprê¿one typu Leier



Tablica doboru sposobu nadbudowy nadpro¿y zespolonych, z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71
w œcianie wewnêtrznej gr. 25 cm, w zale¿noœci od rozpiêtoœci stropu L .eff

Tab. 2

Za³o¿enia obliczeniowe:

- nadpro¿e z³o¿one z dwóch belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71 i odpowiedniej nadbudowy

- obci¹¿enie obliczeniowe nadpro¿a uwzglêdniaj¹ce: ciê¿ar w³asny nadpro¿a i obci¹¿enie ze stropu (Tab. 11)

- nadpro¿e obci¹¿one stropami obustronnie i symetrycznie

- przyjêta wysokoœæ wieñca stropowego wspó³pracuj¹cego z nadpro¿em: h  = 25 cmW

1
0

belki nadpro¿owe nadmurowane 3 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadmurowane 2 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 15 cmN

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 23 cmN

LEGENDA:
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Tablica doboru sposobu nadbudowy nadpro¿y zespolonych, z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71
w œcianie zewnêtrznej gr. 30 cm, w zale¿noœci od rozpiêtoœci stropu L .eff

Tab. 3

Za³o¿enia obliczeniowe:

- nadpro¿e z³o¿one z dwóch belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71 i odpowiedniej nadbudowy

- obci¹¿enie obliczeniowe nadpro¿a uwzglêdniaj¹ce: ciê¿ar w³asny nadpro¿a i obci¹¿enie ze stropu (Tab. 11)

- przyjêta wysokoœæ wieñca stropowego wspó³pracuj¹cego z nadpro¿em: h  = 25 cmW

belki nadpro¿owe nadmurowane 3 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadmurowane 2 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 15 cmN

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 23 cmN

LEGENDA:

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Dopuszczalna
rozpiêtoœæ stropu

L   [m]eff

Szerokoœæ otworu okiennego w œwietle B  [m]O
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Tablica doboru sposobu nadbudowy nadpro¿y zespolonych, z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71
w œcianie zewnêtrznej gr. 38 cm, w zale¿noœci od rozpiêtoœci stropu L .eff

Tab. 4

Za³o¿enia obliczeniowe:

- nadpro¿e z³o¿one z dwóch belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71 i odpowiedniej nadbudowy

- obci¹¿enie obliczeniowe nadpro¿a uwzglêdniaj¹ce: ciê¿ar w³asny nadpro¿a i obci¹¿enie ze stropu (Tab. 11)

- przyjêta wysokoœæ wieñca stropowego wspó³pracuj¹cego z nadpro¿em: h  = 25 cmW

belki nadpro¿owe nadmurowane 3 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadmurowane 2 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 15 cmN

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 23 cmN

LEGENDA:
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Tablica doboru sposobu nadbudowy nadpro¿y zespolonych, z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71
w œcianie zewnêtrznej gr. 44 cm, w zale¿noœci od rozpiêtoœci stropu L .eff

Tab. 5

Za³o¿enia obliczeniowe:

- nadpro¿e z³o¿one z dwóch belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71 i odpowiedniej nadbudowy

- obci¹¿enie obliczeniowe nadpro¿a uwzglêdniaj¹ce: ciê¿ar w³asny nadpro¿a i obci¹¿enie ze stropu (Tab. 11)

- przyjêta wysokoœæ wieñca stropowego wspó³pracuj¹cego z nadpro¿em: h  = 25 cmW

belki nadpro¿owe nadmurowane 3 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadmurowane 2 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 15 cmN

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 23 cmN
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Tablica doboru sposobu nadbudowy nadpro¿y zespolonych, z dwoma belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71
w œcianie zewnêtrznej gr. 25 cm lub 30 cm, w zale¿noœci od obci¹¿enia obliczeniowego nadpro¿a q .oN

Tab. 6

Za³o¿enia obliczeniowe:

- nadpro¿e z³o¿one z dwóch belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71 i odpowiedniej nadbudowy

- przyjêta wysokoœæ wieñca stropowego wspó³pracuj¹cego z nadpro¿em: h  = 25 cmW

- obci¹¿enie q  (mo¿na dobraæ na podstawie Tablicy 9)oN

belki nadpro¿owe nadmurowane 3 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadmurowane 2 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 15 cmN

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 23 cmN

LEGENDA:

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Obci¹¿enie
nadpro¿a
q   [kN/m]oN

Szerokoœæ otworu okiennego w œwietle B  [m]O
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Tablica doboru sposobu nadbudowy nadpro¿y zespolonych, z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71
w œcianie zewnêtrznej gr. 38 cm lub 44 cm, w zale¿noœci od obci¹¿enia obliczeniowego nadpro¿a q .oN

Tab. 7

Za³o¿enia obliczeniowe:

- nadpro¿e z³o¿one z dwóch belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71 i odpowiedniej nadbudowy

- przyjêta wysokoœæ wieñca stropowego wspó³pracuj¹cego z nadpro¿em: h  = 25 cmW

- obci¹¿enie qoN

belki nadpro¿owe nadmurowane 3 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadmurowane 2 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 15 cmN

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 23 cmN

LEGENDA:

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Obci¹¿enie
nadpro¿a
q   [kN/m]oN

Szerokoœæ otworu okiennego w œwietle B  [m]O

0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70
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Tablica doboru sposobu nadbudowy nadpro¿y zespolonych, z dwoma belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71
w œcianie zewnêtrznej gr. 25 cm lub 30 cm, w zale¿noœci od obci¹¿enia obliczeniowego nadpro¿a q .oN

Tab. 8

Za³o¿enia obliczeniowe:

- nadpro¿e z³o¿one z dwóch belek sprê¿onych typu LEIER STRONG N-115x71 i odpowiedniej nadbudowy

- przyjêta wysokoœæ wieñca stropowego wspó³pracuj¹cego z nadpro¿em: h  = 25 cmW

- obci¹¿enie q  (mo¿na dobraæ na podstawie Tablicy 9)oN

belki nadpro¿owe nadmurowane 3 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadmurowane 2 warstwami ceg³y pe³nej lub kratówki

klasy min.15 MPa, na zaprawie M10

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 15 cmN

belki nadpro¿owe nadbetonowane betonem klasy B20 (C 15/20) h  = 23 cmN

LEGENDA:

brak mo¿liwoœci stosowania nadpro¿a

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Obci¹¿enie
nadpro¿a
q   [kN/m]oN

Szerokoœæ otworu okiennego w œwietle B  [m]O

0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70

71
h N

h W

THERMOPOR 25P+W

wieniec stropowy

strop

nadmurówka lub nadbeton

250

belki sprê¿one typu Leier



1
7

Tab. 9     Tablica obci¹¿eñ obliczeniowych q  [kN/m] nadpro¿y zespolonych, z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71oN

w œcianie zewnêtrznej gr. 25 cm, w zale¿noœci od rozpiêtoœci stropu L .eff

Wysokoœæ hN

nadmurówki
(nadbetonu)

Rozpiêtoœæ osiowa stropu L  [m]eff

2,00

9,65

9,95

 

15 cm

20 cm

2,50

11,73

12,03

3,00

13,81

14,11

3,50

15,89

16,19

4,00

17,97

18,27

4,50

20,05

20,35

5,00

22,13

22,43

5,50

24,21

24,51

6,00

26,30

26,60

Tab. 10     Tablica obci¹¿eñ obliczeniowych q  [kN/m] nadpro¿y zespolonych, z belkami sprê¿onymi typu LEIER STRONG N-115x71oN

w œcianie wewnêtrznej gr. 25 cm, w zale¿noœci od rozpiêtoœci stropu L  opartych symetrycznie z obu stron nadpro¿aeff

Tab. 11      Zestawienie obci¹¿eñ charakterystycznych i obliczeniowych dla stropu.

Do zestawienia przyjêto strop o nastêpuj¹cych parametrach:

1. Ciê¿ar w³asny stropu - strop wykonany jako p³yta ¿elbetowa gr. 12 cm lub CERAM 455/220

2. Obci¹¿enia zewnêtrzne stropu

3. Obci¹¿enie ca³kowite stropu

Wysokoœæ hN

nadmurówki
(nadbetonu)

Rozpiêtoœæ osiowa stropu L  [m]eff

2,00

19,29

19,89

 

15 cm

20 cm

2,50

23,45

24,05

3,00

27,62

28,22

3,50

31,78

32,38

4,00

35,94

36,54

4,50

40,10

40,70

5,00

44,27

44,87

5,50

48,43

49,03

6,00

52,59

53,19

- obci¹¿enie charakterystyczne ciê¿arem w³asnym 2G  = 3,00 kN/mk

- obci¹¿enie charakterystyczne:
2

q  = 6,75 kN/mk s

2
q  = 8,32 kN/mo s

- charakterystyczne, u¿ytkowe: 2p  = 1,50 kN/mk

2p  = 2,10 kN/mo

- charakterystyczne, od warstw pod³ogowych: 2g  = 1,50 kN/mk w

2g  = 1,95 kN/mo w

- charakterystyczne, zastêpcze od œcianek dzia³owych: 2g  = 0,75 kN/mk d

2g  = 0,97 kN/mo d

- obci¹¿enie obliczeniowe ciê¿arem w³asnym

- obci¹¿enie obliczeniowe:

- obliczeniowe, u¿ytkowe:

- obliczeniowe, od warstw pod³ogowych:

- obliczeniowe, zastêpcze od œcianek dzia³owych:

2G = 3,30 kN/m
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33-150 Wola Rzêdziñska 155 a
tel.  +48 14 63 13 700
fax: +48 14 63 13 600
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82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 92
tel.  +48 55 272 32 12
fax: +48 55 272 50 01

Belki sprê¿one Leier Strong N-115X71

wymiary
bxhxl
[cm]

Max. szerokoœæ otworu
okiennego w œwietle

[cm]

Sztuk
na palecie

EURO

11,5 x 7,1 x 115

11,5 x 7,1 x 145

11,5 x 7,1 x 175

11,5 x 7,1 x 205

11,5 x 7,1 x 245

11,5 x 7,1 x 275

11,5 x 7,1 x 305

90

120

150

180

210

240

270

54

54

54

54

54

54

54

www.leier.pl


