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Od autorów 

 
Trzeci z zeszytów opracowanych w Katedrze Budownictwa Betonowego i ukazujących się 

nakładem Wydawnictw Politechniki Łódzkiej poświęcony został zagadnieniom projektowania 

żelbetowych stropów płytowo – słupowych. W książce omówiono w sposób syntetyczny zasady 

dotyczące wymiarowania płyt płaskich z uwagi na: zginanie, przebicie, a także oddziaływania 

wymuszone. Głównym celem autorów było jednak przybliżenie Czytelnikowi zasad postępowania 

przy projektowaniu płyt żelbetowych w tego rodzaju ustrojach, dlatego też w książce zawarto 

kompletny przykład obliczeniowy. 

 

Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów kierunku budownictwo, jak również 

inżynierów – praktyków, zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji 

żelbetowych. Nie wyczerpuje ona wszystkich problemów, jakie napotkać można na etapie 

projektowania, dlatego też autorzy polecają traktować ją jako opracowanie uzupełniające względem 

dostępnych na rynku wydawniczym monografii traktujących na temat kształtowania i obliczania 

konstrukcji żelbetowych. Niektóre z zagadnień poruszanych w tekście wykraczają poza ramy 

typowych sytuacji projektowych i tym samym podstaw projektowania. Materiał dodatkowy, 

uzupełniający względem treści przekazywanych w ramach kursu konstrukcji żelbetowych, 

adresowany jest do zainteresowanego Czytelnika i został oznaczony w tekście 

symbolem  a także znacznikiem▐, umieszczonym na marginesie. 

 

Autorzy starali się dołożyć wszelkich starań, aby opracowanie pozbawione było błędów 

i niejasności. Mają jednak świadomość, iż mimo to takowe mogą się w treści podręcznika pojawić, 

za co z góry przepraszają i zwracają się do Czytelnika z uprzejmą prośbą o przekazanie wszelkich 

uwag i propozycji zmian. 

 

 

Autorzy 

 

 

Łódź, październik 2017 r. 
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