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STROPY

Najwaĝniejsze jest
bezpieczeñstwo
Strop ma znaczenie
konstrukcyjne, izolacyjne
i funkcjonalne. Usztywnia
budynek, utrudnia
przepïyw haïasów i ciepïa miÚdzy piÚtrami.
W pojÚciu domowników
funkcjonuje jako sufit
albo podïoga i jest
darzony absolutnym
zaufaniem.
CEZARY JANKOWSKI
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ybór najbardziej odpowiedniej
konstrukcji stropowej dla naszego domu jest kompromisem
miÚdzy jego wïaĂciwoĂciami uĝytkowymi,
ïatwoĂciÈ wykonania oraz kosztami.
Niemniej moĝna siÚ pokusiÊ o wskazanie
preferowanych rozwiÈzañ dla róĝnych
projektów budynków. Przede wszystkim,
na caïej powierzchni kondygnacji nie
trzeba ukïadaÊ tego samego rodzaju stropu. Moĝna zastosowaÊ rozwiÈzanie mieszane, gdzie np. czÚĂÊ powierzchni stropowej ukïada siÚ jako strop gÚstoĝebrowy,
a czÚĂÊ jako pïytowy.
Technologia wykonania stropu rzutuje
bezpoĂrednio na koszty materiaïów podstawowych i pomocniczych, robocizny
oraz uĝytego sprzÚtu. Przy doborze stropu
musimy wiÚc braÊ pod uwagÚ:
Q gÚstoĂÊ i rodzaj niezbÚdnych podpór
montaĝowych;

Q

Q

Q
Q

Q

koniecznoĂÊ wykonania peïnego lub
czÚĂciowego deskowania;
koniecznoĂÊ wykonania zbrojenia
gïównego i pomocniczego;
sposób transportowania materiaïów;
iloĂÊ i sposób przygotowania mieszanki betonowej;
przestój technologiczny zwiÈzany z koniecznoĂciÈ stwardnienia betonu.

GDZIE JAKI STROP?
Strop gÚstoĝebrowy na belkach prefabrykowanych – to standardowe rozwiÈzanie
w budynkach o regularnych ksztaïtach
i rozpiÚtoĂci podpór do 7 m. Przy doborze
odmiany tego stropu warto braÊ pod uwagÚ
rozstawienie belek (przy wiÚkszych odlegïoĂciach ïatwiej zmieĂciÊ miÚdzy nimi np.
komin). Miejsca ustawienia ciÚĝkich Ăcianek dziaïowych przebiegajÈcych wzdïuĝ belek powinny byÊ wczeĂniej ustalone.
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Strop z pïyt kanaïowych – zalecany
w domach o prostych ksztaïtach i rozpiÚtoĂci podpór poniĝej 6 m. SzerokoĂÊ
i dïugoĂÊ pasma stropu powinna odpowiadaÊ wymiarom moduïowym pïyt. Pozwala na dowolne ustawianie Ăcianek
dziaïowych.
Strop pïytowy monolityczny – ukïadany jest gïównie przy duĝych rozpiÚtoĂciach i nieregularnym ksztaïcie.
ZwiÚkszonÈ wytrzymaïoĂÊ potrzebnÈ
pod obciÈĝenia skupione ïatwo uzyskaÊ
ukïadajÈc dodatkowe prÚty zbrojeniowe.
Strop drewniany – w domach murowanych moĝe byÊ ukïadany nad ostatniÈ
kondygnacjÈ, gdy poddasze nie bÚdzie
wykorzystywane na cele mieszkalne.

ILE TO KOSZTUJE?
Orientacyjny koszt uïoĝenia stropu niezaleĝnie, od jego rodzaju, wynosi przeciÚtnie100-120 zï/m2. Istotny udziaï majÈ tu koszty robocizny i materiaïów pomocniczych – gïównie deskowania
i podpór – które mogÈ ksztaïtowaÊ siÚ
bardzo róĝnie, zaleĝnie od lokalnego
rynku pracy, zakupu lub wypoĝyczenia
deskowañ. WiÚkszoĂÊ elementów stropowych wykonywana jest w lokalnych
wytwórniach, tak wiÚc i koszt materiaïów podstawowych moĝe doĂÊ znacznie
siÚ róĝniÊ. Warto teĝ zwróciÊ uwagÚ na
to, aby wykorzystaÊ do budowy stropu
moĝliwie duĝo elementów prefabrykowanych, co gwarantuje ich jakoĂÊ i pozwala na unikniÚcie powaĝniejszych
bïÚdów. Nie warto teĝ oszczÚdzaÊ na betonie – samodzielne przygotowanie jest
nieco tañsze, ale nie gwarantuje dobrej
jakoĂci. Do tego dïugo trwa rozprowadzenie betonu (np. rozwoĝenie taczkami), co utrudnia lub wrÚcz uniemoĝliwia dobre poïÈczenie kolejnych porcji
betonu.

Strop gÚstoĝebrowy Teriva

CO CHARAKTERYZUJE STROPY?
NoĂnoĂÊ – decyduje o moĝliwoĂci obciÈĝenia
stropu nie tylko wyposaĝeniem domu i luděmi,
ale równieĝ Ăciankami dziaïowymi i podporami
konstrukcji dachowej. Standardowe obciÈĝenie
uĝytkowe przyjmuje siÚ na poziomie 1,5 kN/m2,
ale w miejscach gdzie wystÚpujÈ obciÈĝenia
skupione noĂnoĂÊ musi byÊ zwiÚkszona. Niektóre konstrukcje stropowe pozwalajÈ na zmiany
w zakresie obciÈĝeñ skupionych, poniewaĝ ich
noĂnoĂÊ znacznie przewyĝsza 1,5 kN/m2. W innych rozwiÈzaniach wykonuje siÚ wzmocnienia
np. dodatkowe ĝebro lub zagÚszczenie zbrojenia stosuje siÚ w miejscu ustawienia ciÚĝkiej
Ăcianki dziaïowej.
RozpiÚtoĂÊ – w wiÚkszoĂci domów rozpiÚtoĂÊ
stropu, a wiÚc odlegïoĂÊ miedzy podporami, nie
przekracza 6 m i wtedy moĝna uïoĝyÊ dowolne
konstrukcje stropowe. Przy rozpiÚtoĂciach do
7,5 m moĝna wykorzystaÊ niektóre odmiany
stropów gÚstoĝebrowych, a powyĝej tej wartoĂci konieczne jest uïoĝenie stropu pïytowego.
Trzeba teĝ pamiÚtaÊ, ĝe dïugoĂÊ elementów
konstrukcyjnych stropu musi byÊ o 15-20 cm
wiÚksza niĝ odstÚp miÚdzy podporami. Jest to
niezbÚdne do prawidïowego oparcia ich na
Ăcianach po 7-10 cm z kaĝdej strony.
WysokoĂÊ konstrukcyjna – zaleĝnie od rodzaju
stropu moĝe wynosiÊ 12-30 cm. Gruby strop to
koniecznoĂÊ „doïoĝenia” stopnia w schodach na
wyĝszÈ kondygnacjÚ, ale niekiedy jest on niezbÚdny. TakÈ sytuacjÚ mamy wówczas, gdy
strop przykrywa równieĝ wykusz, nad którym
znajduje sie taras. Przy maïej wysokoĂci konstrukcyjnej stropu nie zmieĂcimy niezbÚdnego
ocieplenia na podïodze tarasu i konieczne bÚ-

KONSTRUKCJE ¿ELBETOWE
Stropy ĝelbetowe sÈ powszechnie stosowane w domach murowanych i praktycznie zastÈpiïy juĝ popularne niegdyĂ stropy na belkach stalowych. Pod wzglÚdem

Strop gÚstoĝebrowy Fert

dzie obniĝenie sufitu w czÚĂci nad wykuszem.
Gdy strop ma gruboĂÊ 25-28 cm, przykrycie nad
wykuszem wykonujemy w formie pïyty gruboĂci
12 cm na której swobodnie zmieĂci siÚ wymagane ocieplenie.
Tïumienie děwiÚków – problem akustyki stropu
w domu jednorodzinnym nie jest tak istotny jak
w budynkach wielorodzinnych, ale jednak warto
zadbaÊ o to aby děwiÚki – zwïaszcza uderzeniowe – nie rozchodziïy siÚ po caïym domu.
DecydujÈce znaczenia dla dobrego wygïuszenia
ma ciÚĝar stropu. Gdy waĝy on powyĝej
300 kg/m2 to nawet bez dodatkowej izolacji
akustycznej haïas nie powinien dokuczaÊ
mieszkañcom.
CiepïochronnoĂÊ – izolacyjnoĂÊ cieplna konstrukcji stropowej praktycznie nie ma ĝadnego
znaczenia, zwïaszcza gdy strop rozdziela ogrzewane kondygnacje. Jedynie w stropach nad
piwnicÈ powinna byÊ ograniczona przenikalnoĂÊ
cieplna, którÈ bardzo ïatwo uzyskaÊ ukïadajÈc
ocieplenie na suficie piwnicy lub podïodze
parteru.
Klawiszowanie – obciÈĝenie powierzchni stropu
nigdy nie jest równomierne i w miejscach gdzie
wystÚpujÈ wiÚksze naciski moĝe dochodziÊ do
ugiÚcia siÚ konstrukcji. JeĂli strop nie jest jednorodny, jak ma to miejsce w stropach ĝebrowych, to nastÚpuje ugiÚcie pojedynczych belek
i pojawienie sie pÚkniÚÊ. Nie sÈ one groěne dla
wytrzymaïoĂci, ale szpecÈ powierzchniÚ wykoñczonego sufitu. Klawiszowaniu w pewnym stopniu zapobiega wykonanie tzw. ĝebra rozdzielczego w poprzek przebiegu belek oraz uïoĝenie
grubej warstwy nadbetonu klasy B 20.

konstrukcyjnym moĝna wyróĝniÊ dwa zasadnicze ich rodzaje – stropy ĝebrowe
i pïytowe. Kaĝdy z tych rodzajów moĝe
byÊ ukïadany w róĝnych technologiach –
od w caïoĂci wykonywanych na budowie

Strop gÚstoĝebrowy Ceram
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STROP ACKERMANA JEST
ODPORNY NA KLAWISZOWANIE
Pod wzglÚdem konstrukcyjnym jest on taki
sam jak stropy gÚstoĝebrowe ukïadane na belkach prefabrykowanych. W obu przypadkach
elementami noĂnymi sÈ ĝelbetowe ĝebra poïÈczone u góry warstwÈ nadbetonu. WystÚpujÈ
wiÚc jedynie róĝnice w technologii wykonania.
W stropach Ackermana zbrojenie wykonuje siÚ
bezpoĂrednio na budowie a w gestoĝebrowych
stropach prefabrykowanych ĝebra dostarczane
sÈ w postaci gotowych belek. Inny teĝ jest sposób szalowania. Strop Ackermana wymaga
ustawienia szalunku pod kaĝdym zbrojeniem
tak, aby mogïy na nim oprzeÊ siÚ równieĝ pustaki wypeïniajÈce. Natomiast w stropach prefabrykowanych wystarczy rozstawiÊ podpory
w odstÚpach co ok. 1,5 m.
Uwaga! Przy rozpiÚtoĂciach powyĝej 4 m w obu
rodzajach stropów naleĝy utworzyÊ poprzecznie
ustawione ĝebro rozdzielcze zapobiegajÈce wïaĂnie klawiszowaniu.

PYTY ¿ERASKIE NIE NADAJk SI}
DO DOMÓW JEDNORODZINNYCH

¥CIAN} POD STROPEM TRZEBA
PRZEMUROWAm CEGk
W czasach kiedy do ukïadania stropów wykorzystywano belki stalowe, wyksztaïciïo siÚ przekonanie, ĝe ostatniÈ warstwÚ Ăciany noĂnej
trzeba przemurowaÊ (np. peïnÈ cegïÈ, która ma
duĝÈ odpornoĂÊ na Ăciskanie). Byïo to konieczne np. w przypadku uĝycia do budowy Ăcian
materiaïów o niskiej wytrzymaïoĂci na Ăciskanie jak chociaĝby beton komórkowy, gdzie brak
cegieï mógï doprowadziÊ do pojawienia sie pÚkniÚÊ i wykruszeñ w miejscach oparcia belek.
Uïoĝenie kilku warstw cegieï sprzyjaïo rozkïadowi obciÈĝenia na wiÚkszÈ powierzchniÚ i chroniïo przed uszkodzeniem niĝej uïoĝonej warstwy.
Obecnie, gdy do budowy stropów wykorzystuje
siÚ gÚsto rozstawione belki prefabrykowane lub
wykonuje stropy monolityczne, naciski punktowe sÈ znacznie mniejsze i nawet przy stawianiu
Ăcian z elementów o niskiej wytrzymaïoĂci na
Ăciskanie nie ma potrzeby ukïadania warstw
wzmacniajÈcych. Stropy gestoĝebrowe do czasu zabetonowania opierajÈ siÚ na ryglach poziomujÈcych, a po wylaniu betonu i jego stwardnieniu strop razem z wieñcem tworzy monolitycznÈ konstrukcjÚ – obciÈĝenia rozkïadajÈ siÚ
równomiernie na caïÈ powierzchniÚ oparcia.

rys. WIENERBERGER

NiechÚÊ niektórych wykonawców do ukïadania
prefabrykowanych stropów kanaïowych wynika prawdopodobnie z dwóch powodów – uprzedzeñ do starszej, ěle wspominanej technologii
wielkopïytowej lub malej opïacalnoĂci (zarobek
na robociěnie jest dla wykonawcy znacznie
mniejszy niĝ przy stropach w innych technologiach). Argumentem na „nie” jest teĝ koniecznoĂÊ sprowadzenia děwigu oraz niebezpieczeñstwo powstawania pÚkniÚÊ na ïÈczeniach pïyt.
W rzeczywistoĂci stropy te w ostatecznym rozrachunku sÈ najtañsze, szybkie w montaĝu,
a ich duĝy ciÚĝar zapewnia bardzo dobre tïumienie haïasów. Koszt wynajmu děwigu nie powinien przekroczyÊ 500 zï, a znalezienie operatora nie powinno sprawiaÊ problemu. Zagroĝe-

nie ewentualnymi pÚkniÚciami wzdïuĝ ïÈczenia
pïyt skutecznie eliminuje staranne ich uïoĝenie
i wypeïnienie spoiny materiaïem elastycznym
albo wykoñczenie sufitem podwieszanym. OczywiĂcie, nie w kaĝdym budynku moĝna uïoĝyÊ
pïyty ĝerañskie. PrzeszkodÈ moĝe byÊ ograniczona rozpiÚtoĂÊ czy teĝ skomplikowany ksztaït,
albo niemoĝliwoĂÊ dojazdu děwigiem.
Uwaga! Realnym utrudnieniem w zastosowaniu
kanaïowego stropu prefabrykowanego jest
ograniczona dostÚpnoĂÊ – ich produkcjÈ zajmuje siÚ stosunkowo niewiele firm i wykonujÈ one
pïyty pod konkretne zamówienie.

po ukïadanie gotowych elementów prefabrykowanych.
Stropy ĝebrowe charakteryzujÈ siÚ tym, ĝe
gïównym elementem noĂnym sÈ ĝelbetowe
belki rozstawione w pewnych odlegïoĂciach
miÚdzy sobÈ, a przerwy miÚdzy nimi wypeïniajÈ elementy w formie pustaków lub
innych materiaïów. W budownictwie jednorodzinnym wykorzystuje siÚ gïównie te
rodzaje stropów, w których rozstaw ĝeber
nie przekracza 60 cm (dlatego nazywane sÈ
stropami gÚstoĝebrowymi). Wykonywane
mogÈ byÊ w trzech technologiach:
Q w caïoĂci przygotowywane na budowie
tzw. stropy Ackermana, obecnie juĝ rzadko stosowane;
Q czÚĂciowo prefabrykowane, skïadajÈce
siÚ z wstÚpnie obetonowanych kratownic
z prÚtów stalowych w formie belki i opierajÈcym siÚ na nich wypeïnieniu najczÚĂciej z pustaków betonowych lub ceramicznych. ZwiÈzanie wszystkich elementów stropu nastÚpuje poprzez zabetonowanie caïej powierzchni;
Q ukïadane z prefabrykowanych pïyt
z otworami. PoïÈczenia miÚdzy nimi tworzone sÈ przez specjalnie uksztaïtowane
zamki wypeïniane nastÚpnie betonem.
CharakterystycznÈ cechÈ stropów ĝebrowych jest ich duĝa gruboĂÊ 25-30 cm wynikajÈca z koniecznoĂci uzyskania wymaganej wytrzymaïoĂci przy stosunkowo
maïej iloĂci zbrojenia.
Stropy pïytowe tworzone sÈ przez zabetonowanie równomiernie rozïoĝonego zbrojenia na caïej ich powierzchni. W miejscach szczególnie obciÈĝonych stosuje siÚ
dozbrojenie w formie dodatkowych prÚtów. Równomierne zbrojenie pozwala na
uzyskanie maïej gruboĂci konstrukcyjnej
stropu – w domach jednorodzinnych wynosi ona najczÚĂciej 12-15 cm. Ich zaletÈ
jest równieĝ brak skïonnoĂci do klawiszowania. Stropy pïytowe mogÈ byÊ wykonywane w dwóch technologiach:

Strop gÚstoĝebrowy Porotherm
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Strop gÚstoĝebrowy Ackermana

Prefabrykowany strop pïytowy typu Filigran
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Ze wzglÚdu na stosunkowo lekkie belki
montaĝ stropu moĝe odbywaÊ siÚ rÚcznie,
ale betonowanie lepiej przeprowadziÊ przy
uĝyciu pompy do betonu. Do najczÚĂciej
popeïnianych bïÚdów przy ukïadaniu tych
stropów naleĝy niestabilne oparcie podpór
i niestaranne wypoziomowanie oparcia belek. Strop dostatecznÈ wytrzymaïoĂÊ uzyskuje po ok. 3 tygodniach i do tego czasu
nie powinno siÚ go nadmiernie obciÈĝaÊ.
GÚstoĝebrowe stropy wykonywane
w caïoĂci na budowie to coraz rzadziej

w caïoĂci wylewane na miejscu budowy
w peïnym deskowaniu. Obecnie szalunki
z desek coraz czÚĂciej zastÚpowane sÈ przez
systemowe deskowania wielokrotnego uĝycia co znacznie uïatwia prace i zapewnia
wysokÈ jakoĂÊ stropu. Zbrojenie moĝe byÊ
przygotowywane bezpoĂrednio na budowie
lub dostarczone z zakïadu zbrojarskiego;
Q czÚĂciowo prefabrykowane w formie
cienkich pïyt, które po oparciu na Ăcianach
noĂnych dodatkowo podpiera siÚ i zalewa
betonem do okreĂlonej gruboĂci.
Q

Dobór stropu do przykrycia kondygnacji domu to zadanie dla
projektanta i bez porozumienia z nim nie moĝemy dokonywaÊ
ĝadnych zmian konstrukcyjnych.
juĝ stosowane konstrukcje typu Ackerman. Strop ten skïada siÚ z odpowiednio
uksztaïtowanych pustaków ceramicznych, miÚdzy którymi – po uïoĝeniu na
deskowaniu – tworzÈ siÚ równolegïe kanaïy. Umieszcza siÚ w nich prÚty zbrojeniowe o wyliczonej Ărednicy oraz strzemiona. Kanaïy z uïoĝonym zbrojeniem
wypeïnia siÚ betonem tworzÈc jednoczeĂnie 3-4-centymetrowÈ warstwÚ nadbetonu nad pustakami. Przy wiÚkszych rozpiÚtoĂciach wykonuje siÚ równieĝ ĝebra
rozdzielcze zapobiegajÈce klawiszowaniu.
Wykonanie takiego stropu wymaga ustawienia aĝurowego deskowania pod caïÈ
powierzchniÈ stropu, do czego potrzeba
duĝej iloĂci drewna szalunkowego.
Stropy pïytowe kanaïowe, nazywane
równieĝ ĝerañskimi, sÈ bardzo ïatwe do
uïoĝenia, a po zamontowaniu niemal
natychmiast moĝna je w peïni obciÈĝaÊ.
W porównaniu z innymi rozwiÈzaniami
sÈ najtañsze – ich uïoĝenie zajmuje nie
wiÚcej niĝ 3-4 godziny przy uĝyciu
děwigu. Stropy kanaïowe moĝna traktowaÊ jak gotowe do uïoĝenia „pasy”
stropu gÚstoĝebrowego, o znormalizowanych dïugoĂciach i szerokoĂciach.

fot. PREFABET EK

fot. PREFABET BIAE BOTA

Prefabrykowane belki stropowe oraz dostosowane do nich pustaki tworzÈ systemy
stropów gestoĝebrowych o róĝnych nazwach. RóĝniÈ siÚ one miÚdzy sobÈ rozstawem belek, wysokoĂciÈ konstrukcyjnÈ,
osiÈganÈ rozpiÚtoĂciÈ i obciÈĝeniem uĝytkowym, materiaïem uĝytym do produkcji
pustaków wypeïniajÈcych. Do najczÚĂciej
stosowanych naleĝÈ stropy systemu teriva
w róĝnych jego odmianach, o rozstawie belek 45 lub 60 cm i dïugoĂci do 7,8 m. Dopuszczalne obciÈĝenia uĝytkowe mogÈ dochodziÊ do 5 kN/m2, ale najczÚĂciej stosuje
siÚ odmiany o parametrach 1,5 lub
3 kN/m2. Belki kratownicowe z zabetonowanymi stopkami wspóïpracujÈ z pustakami keramzytobetonowymi lub betonowymi. PodobnÈ konstrukcjÚ majÈ belki systemu ceram i fert, z tym, ĝe stopki kratownicy zabetonowane sÈ w ksztaïtce ceramicznej a pustaki wykonuje siÚ z ceramiki. Pod
wzglÚdem uĝytkowym i zasad montaĝu
wszystkie te systemy sÈ bardzo zbliĝone i o
ich wyborze decydujÈ parametry obciÈĝalnoĂci oraz, oczywiĂcie, cena. Prefabrykowane stropy gestoĝebrowe wymagajÈ podparcia na czas betonowania. Rozstaw podpór nie powinien byÊ wiÚkszy niĝ 1,5 m.

Strop pïytowy prefabrykowany

Strop pïytowy kanaïowy

Ich wysokoĂÊ konstrukcyjna wynosi
24 cm, a typowa noĂnoĂÊ to 3,9 kN/m2,
czyli ponad dwukrotnie wyĝsza niĝ zwykïych stropów gÚstoĝebrowych. Produkowane sÈ teĝ pïyty o szerokoĂci 60 cm
o noĂnoĂci 5,7-8,5 kN/m2, co pozwala
bez ĝadnych ograniczeñ i wzmocnieñ
stawiaÊ na nich nawet ciÚĝkie Ăcianki
dziaïowe. DïugoĂci stopniowane co
30 cm obejmujÈ zakres rozpiÚtoĂci
2,4-6 m, ale sÈ producenci oferujÈcy
pïyty o dïugoĂci ponad 7 m. SzerokoĂÊ
pïyt jest równieĝ stopniowana co 30 cm
w przedziale 60-150 cm . Kanaïy wzdïuĝ
pïyty o Ărednicy ok. 18 cm pozwalajÈ na
wykorzystanie ich do poprowadzenia
tam róĝnych instalacji wïÈcznie z kanaïami wentylacji mechanicznej.
Stropy pïytowe monolityczne charakteryzujÈ siÚ moĝliwoĂciÈ uzyskania bardzo
duĝych rozpiÚtoĂci – nawet do 12 m, co
umoĝliwia zaprojektowanie jednoprzestrzennych pomieszczeñ o powierzchni
kilkudziesiÚciu metrów. Do ich wykonania niezbÚdne jest uĝycie systemowych
deskowañ wielokrotnego uĝytku, które
moĝna wypoĝyczyÊ. Sposób zbrojenia
musi byÊ ĂciĂle okreĂlony w projekcie –
moĝna teĝ zamówiÊ gotowe zbrojenie, co
pozwoli na unikniÚcie ewentualnych bïÚdów przy jego montaĝu. Ustawienie deskowania oraz zbrojenie pïyty powinno
byÊ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora. NastÚpnie caïÈ powierzchniÚ stropu zalewa siÚ betonem do wysokoĂci okreĂlonej w projekcie.
Na monolitycznych stropach pïytowych
(prefabrykowanych lub wylewanych w deskowaniu) moĝna prowadziÊ dalsze roboty
budowlane po 3-4 dniach. Demontaĝ podpór i deskowania wykonuje siÚ nie wczeĂniej niĝ po 3 tygodniach. W okresie dojrzewania betonu konieczna jest jego pielÚgnacja – polewanie wodÈ i ochrona przed
nadmiernym nasïonecznieniem.
Deskowanie bÚdzie niepotrzebne jeĂli zamówimy pïyty prefabrykowane bÚdÈce
jednoczeĂnie szalunkiem traconym. SÈ to
elementy ĝelbetowe o szerokoĂci do 2,4 m
i gruboĂci 5-7 cm z zabetonowanym zbrojeniem gïównym (dolne prÚty wzdïuĝne i poprzeczne) oraz kratownicami usztywniajÈcymi pïytÚ podczas transportu i montaĝu.
Ksztaït pïyt dostosowuje siÚ do wymagañ
projektowych – formowane sÈ skosy, ïuki,
otwory na klatkÚ schodowÈ, piony instalacyjne, przejĂcia dla kominów. Do uïoĝenia
takiego stropu konieczny jest děwig oraz

1−2

2007

121

stropy.qxd

07-01-10

R

A

10:51

P

Page 122

O

R

T

ustawienie podpór montaĝowych w okreĂlonym rozstawieniu. NastÚpnie ukïada siÚ
dodatkowe zbrojenia poprzeczne w miejscach poïÈczenia pïyt i caïoĂÊ zalewa betonem
do wysokoĂci przewidzianej w projekcie.

STROPY DREWNIANE
Stropy drewniane montuje siÚ przede
wszystkim w domach o konstrukcji szkieletowej, z bali oraz w innych technologiach,
jako strop na najwyĝszej kondygnacji oddzielajÈcy np. poddasze uĝytkowe od strychu. Materiaï uĝyty do jego budowy to
gïównie drewno sosnowe lub Ăwierkowe
wysuszone do wilgotnoĂci nie wyĝszej niĝ
16 proc. i zaimpregnowane preparatami
owado- i grzybobójczymi dopuszczonymi
do stosowania wewnÈtrz pomieszczeñ.
W zaleĝnoĂci od sposobu wykoñczenia stropu jego elementy mogÈ byÊ surowe (drewno
tartaczne) lub strugane (heblowane) a nawet poddane dekoracyjnemu frezowaniu.
Drewno nie moĝe mieÊ wad w postaci
ognisk zgnilizny, pÚkniÚÊ przez caïÈ szerokoĂÊ przekroju ani duĝych sÚków. We
wszystkich rodzajach stropów gïówne elementy to belki lub ĝebra noĂne oraz poszycie. RozpiÚtoĂÊ stropów drewnianych najczÚĂciej nie przekracza 6 m. Elementy noĂne z litego drewna zastÚpowane sÈ niekiedy przez belki prefabrykowane produkowane np. z deszczuïek klejonych, pïyt drewnopochodnych lub jako konstrukcje inĝynierskie w postaci drewnianej kratownicy.
W praktyce najczÚĂciej stosowane sÈ dwa
rodzaje stropów: ĝebrowe i belkowe.
Stropy ĝebrowe montowane sÈ w budynkach o konstrukcji szkieletowej. ¿ebra wykonuje siÚ z desek gruboĂci 38 mm lub
50 mm bali. WysokoĂÊ ĝeber zaleĝy od rozpiÚtoĂci stropu i zawiera siÚ w granicach
140-200 mm. Rozstaw ĝeber dostosowany
jest do moduïu Ăciany szkieletowej i wynosi
najczÚĂciej 60 cm. ¿ebra bez dodatkowego
usztywnienia sÈ zbyt wiotkie, dlatego oprócz
poszycia z pïyty OSB montuje siÚ ĝebra poprzeczne stabilizujÈce konstrukcjÚ stropu.
Stropy belkowe ukïadane sÈ w budynkach drewnianych z bali oraz w domach
murowanych. Elementami noĂnymi takiego stropu sÈ belki drewniane o duĝym
przekroju np. 10 x15 cm, 15x20 cm rozstawione co 1-1,5 m. Zbudowany na nich
strop moĝe byÊ pokryty ozdobnym deskowaniem przybitym od góry (belki widoczne wymagajÈ ostrugania ) nazywany stropem nagim lub zostaÊ osïoniÚty od spodu
pïytÈ gipsowo kartonowÈ lub boazeriÈ. Q

122

2007

1−2

¥CIANY I STROPY

z ĝycia wziÚte
Strop zrobiliĂmy sami

Leszek
Powierzchnia naszego domu to 150 m2, a powierzchnia stropu: 100 m2. Strop zaczÚliĂmy robiÊ we wrzeĂniu 2005 r. Prace przebiegïy szybko dziÚki sprzyjajÈcej
pogodzie - nie spadïa ani jedna kropla deszczu, a sïoñce doĂÊ mocno przygrzewaïo. Do zimy udaïo nam siÚ zrobiÊ strop nad piwnicÈ. ZdecydowaliĂmy siÚ na
strop monolityczny gruboĂci 13 cm, wieniec 25 cm (4 x I14), strzemiona I6 co
25 cm. Szalunek z desek oparliĂmy na ïawicach i stemplach. Do prac szalunkowych zatrudniliĂmy pomocnika (700 zï) i sami wziÚliĂmy 2 tygodnie urlopu.
WiÚkszoĂÊ prac wykonaliĂmy sami – beton wïasnej produkcji wylaliĂmy przy pomocy rodziny. Poza materiaïami niezbÚdnymi do wykonania stropu musieliĂmy
kupiÊ pilarkÚ – deski do wykonania szalunku trzeba byïo przycinaÊ (koszt
420 zï.)
Szczegóïowe koszty:
ïawice – 222 zï;
stemple – poĝyczone od kolegi;
zbrojenie (stal) – 2977 zï;
drut wiÈzaïkowy – 70 zï;
kruszywo 30 ton – 630 zï;
cement 4,45 tony – 1375 zï
materiaïy pomocnicze (gwoědzie itp.) – 100 zï, pilarka – 420 zï; razem: 5794 zï.
Strop nad parterem kosztowaï mniej wiÚcej tyle samo. Doszedï jeszcze koszt styropianu do ocieplenia wieñca – 0,5 m3 za 80 zï oraz koniecznoĂÊ korzystania
z wyciÈgu (poĝyczyliĂmy od znajomych, wiÚc nic za to nie pïaciliĂmy).

Betonowy zamiast drewnianego
Marian S.
Postawiïem dom o powierzchni 140 m2 z garaĝem 35 m2. Caïa budowa trwaïa
dwa lata i zakoñczyïa siÚ w paědzierniku 2006, kiedy to wprowadziliĂmy siÚ do
domu. Do wykonania mieliĂmy strop miÚdzykondygnacyjny o powierzchni
120 m2. PoczÈtkowo chciaïem zrobiÊ strop drewniany taki, jaki byï zawarty
w projekcie. Projektant zachÚcaï mnie do niego, zachwalajÈc niskÈ cenÚ i szybkoĂÊ wykonania. Jednak sÈsiad, który juĝ zamieszkaï w domu ze stropem drewnianym powiedziaï, ĝe gdyby budowaï jeszcze raz to nigdy by takiego nie zrobiï,
bo dosïownie czuÊ jak pracuje pod stopami, w nocy trzeszczy. Dlatego postanowiïem zainwestowaÊ wiÚcej i wylaÊ strop betonowy, co oznaczaïo, niestety, ĝe
musiaïem oszczÚdziÊ na innym elemencie domu. Strop monolityczny wylaïem
z betonu towarowego. Pracowaïa przy nim ekipa zawodowych zbrojarzy. Za jej
prace pïaciïem 20 zï za 1 m2 (deskowanie, zbrojenie, wylanie betonu, usuniÚcie
deskowania). Na 1 m2 zuĝyliĂmy 0,12 m3 betonu i ok. 20 kg stali zbrojeniowej.
Za metr kwadratowy betonu gruboĂci 12 cm (cena z pompÈ i dojazdem) pïaciïem
ok. 25 zï. Natomiast stal kosztowaïa ok. 50 zï (cena materiaïu potrzebnego do
wykonania 1 m2 stropu) .
Szczegóïowe koszty:
beton klasy B15 – 15 m3 – 2600 zï;
stal zbrojeniowa – ok. 2 tony – 5000 zï;
robocizna – 2500 zï;
razem: 10 100zï

