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MÓJ PIERWSZY DOM

Schody w domu
Schody wewnêtrzne maj¹ przede wszystkim
znaczenie funkcjonalne, ale te¿ coraz czêœciej ozdobne.

Jakie s¹ rodzaje schodów?

ajczêœciej wykonywane s¹ schody
p³ytowe betonowe o biegach prostych lub zabiegowe. Popularne s¹ te¿
policzkowe schody drewniane oraz
schody krête z³o¿one z gotowych segmentów. Kszta³t i konstrukcja scho-

N

dów jest zawsze okreœlona w projekcie
domu. Zdarza siê jednak, ¿e inwestor
chce zmieniæ ich bieg, kszta³t lub wygl¹d. Jest to mo¿liwe, ale niewykonalne
na w³asn¹ rêkê. Trzeba siê z tym zwróciæ do projektanta, który sprawdzi, czy
nowy kszta³t schodów lub zmiana ich
wymiarów nie spowoduje potrzeby dokonania zmian konstrukcji stropu i czy
na ca³ej d³ugoœci biegu zapewniona zostanie dostateczna wysokoœæ przejœcia,
na przyk³ad pod skosami dachu. Wybieraj¹c rodzaj schodów trzeba
uwzglêdniæ wygodê poruszania siê po
nich, co mo¿e mieæ zasadnicze znaczenie dla osób starszych. Najwygodniejsze s¹ schody proste, ale jednoczeœnie
zajmuj¹ najwiêcej miejsca. Mo¿na je
zast¹piæ schodami zabiegowymi, których konstrukcja pozwoli zaoszczêdziæ
powierzchniê na obu ³¹czonych poziomach.

Wymiary wygodnych schodów

minimalna szerokoœæ
spoczników – 80 cm

Kiedy najlepiej wykonaæ
schody na poddasze?
chody betonowe zwi¹zane s¹ konstrukcyjnie ze stropem i podci¹giem
poprzez zakotwienie w nim zbrojenia
i oparcie p³yty schodowej. Na dole schody spoczywaj¹ na fundamencie lub podci¹gu na ni¿szej kondygnacji. Schody
wykonuje siê po zalaniu stropu, ale musz¹ byæ z niego wyprowadzone prêty
zbrojeniowe do po³¹czenia ze zbrojeniem
p³yty schodowej. Murowanie œcian wy¿szych kondygnacji mo¿na rozpocz¹æ
wtedy, gdy œwie¿o wylany strop bêdzie
mia³ dostateczn¹ wytrzyma³oœæ. W tym
czasie mo¿na zrobiæ deskowanie schodów i po uzbrojeniu u³o¿yæ w nim mieszankê betonow¹. Mo¿na oczywiœcie
prze³o¿yæ wykonanie schodów na póŸniej, stawiaj¹c w ich miejsce prowizoryczn¹ pochylniê z nabitymi listwami
przeciwpoœlizgowymi. Jeœli schody bêd¹
zabiegowe, tymczasowa pochylnia mo¿e
jednak okazaæ siê zbyt stroma, co grozi
upadkiem, a prowizoryczne schody zbyt
pracoch³onne w wykonaniu. Warto zrobiæ schody od razu, co rozwi¹¿e problem
komunikacji miêdzy kondygnacjami
podczas dalszych robót, a niewykoñczon¹ powierzchniê – nawet w przypadku
jej uszkodzenia – ³atwo jest póŸniej
naprawiæ.

S

szerokoœæ stopnia s = 25-32 cm

szerokoœæ biegu – minimalna – 80 cm, wygodna - 90-110 cm.
Wygodny k¹t nachylenia schodów to 30°.
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fot. A. OLSZEWSKA-KKRYSZTOFIAK

wysokoœæ stopnia h = 14-19 cm
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STROPY, ŒCIANKI I SCHODY WEWNÊTRZNE

Ile miejsca potrzeba na schody?

W

zale¿noœci od rodzaju biegu,
schody s³u¿¹ce do pokonywania
tej samej wysokoœci, zajmuj¹ bardzo

ró¿ne przestrzenie. Przyk³adowo mamy
do pokonania wysokoœæ 290 cm (w tym
260 wysokoœæ kondygnacji i 30 cm

Q Proste jednobiegowe zajm¹ powierzchniê 4,03 m2. S¹ nieskomplikowane i przez to doœæ tanie, ale liczba ich
stopni nie mo¿e przekroczyæ 17 szt. Dobrze sprawdzaj¹ siê podczas wnoszenia
mebli, ale trudno je zmieœciæ w ma³ych
domach (ze wzglêdu na bardzo d³ugi
bieg).

Q Krzywoliniowe schody krêcone zajm¹ powierzchniê 5,3 m2. Mog¹ byæ rozwi¹zane na planie ko³a lub kwadratu –
najczêœciej z koncentrycznie umieszczonym s³upem noœnym. S¹ chêtnie stosowane w przypadku remontów, w miejscach
gdzie wczeœniej nie by³o klatki schodowej. S¹ wygodne tylko wtedy, kiedy maj¹
doœæ du¿¹ szerokoœæ biegu.

4,03 m2

Mieszane jednobiegowe zajm¹ powierzchniê 4,49 m2. Dodaj¹c stopnie klinowe (trójk¹tne) oszczêdzamy miejsce,
poniewa¿ bieg staje siê nieco krótszy.
Trzeba jednak pamiêtaæ, aby szerokoœæ
stopnia klinowego nie by³a mniejsza ni¿
25 cm w odleg³oœci ok. 40 cm od porêczy
balustrady wewnêtrznej.

gruboœæ stropu). Zak³adamy 17 stopni
o wysokoœci 17 cm i szerokoœci 28 cm.

Q Krzywoliniowe schody dwubiegowe
wachlarzowe
zajm¹
powierzchniê
7,18 m2. Bardzo efektowne, sprawdzaj¹
siê w du¿ych, otwartych wnêtrzach. S¹
doskona³¹ ozdob¹ salonu.

7,18 m2

5,30 m2

Q

Q Proste dwubiegowe zajm¹ powierzchniê 5,52 m2. Najczêœciej spotykane w domach mieszkalnych. Z³amanie ich d³ugoœci w dwa biegi skraca o po³owê d³ugoœæ
schodów, dwukrotnie poszerzaj¹c klatkê.
Aby nie by³o k³opotów z wnoszeniem mebli, warto wykonaæ spocznik znacznie
szerszy ni¿ to przewiduj¹ normy.

Q Krzywoliniowe schody dwubiegowe
o dowolnym kszta³cie zajm¹ powierzchniê 3,69 m2. Najwygodniejsze do usytuowania w domu, daj¹ architektom najwiêksz¹ swobodê projektow¹.

3,69 m2

4,49 m2
5,52 m2
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Jak i z czego
wykonaæ deskowanie?
eskowanie ¿elbetowych schodów
o biegach prostych jest ³atwe do wykonania. Do jego budowy u¿ywa siê desek gruboœci 32 mm podpartych stojakami z krawêdziaków lub ¿erdzi co oko³o
1 m. Deski u³o¿one równolegle do biegu
schodów tworz¹ pochylniê o k¹cie pochylenia takim, jaki ma mieæ bieg schodów. Na stojakach opiera siê równie¿ poziome deskowanie spocznika. Ukszta³towanie stopni uzyskuje siê przez przymocowanie do œcian klatki schodowej ustawionych pionowo desek gruboœci przynajmniej 32 mm i szerokoœci odpowiadaj¹cej wysokoœci stopni.
Deskowanie dla schodów zabiegowych
jest bardziej pracoch³onne. Spodnia powierzchnia takich schodów jest krzywoliniowa i do jej ukszta³towania wykorzystuje siê w¹skie listwy lub sklejkê wodoodporn¹. Deski kszta³tuj¹ce poszczególne stopnie schodów zabiegowych mocuje siê w ten sam sposób, jak schodów prostych.

D

Jaka barierka?
ykonanie barierek nale¿y do
prac wykoñczeniowych. Jedynie, kiedy mamy bardzo ma³o miejsca
i chcemy wykonaæ barierkê „wciêt¹”
w lico œciany mo¿e to wymagaæ wczeœniejszego przygotowania miejsca.
W domach jednorodzinnych dopuszcza siê wysokoœæ porêczy 90 cm – mierzone od noska stopnia. Pierwsze stopnie do wysokoœci 50 cm mo¿na pokonywaæ bez porêczy (w praktyce s¹ to
trzy schodki). Porêcze mog¹ byæ mocowane do œciany, do stopni oraz
z boku biegu. Porêcz mocowana we wciêciu
œciany pozwala na zachowanie ca³ej
szerokoœci
biegu.

W
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Wzór na „rozliczanie” stopni?
domach jednorodzinnych ró¿nica
poziomów parteru i piêtra wynosi
najczêœciej 280-310 cm zale¿nie od wysokoœci pomieszczeñ i rodzaju stropu.
Przy optymalnej wysokoœci stopni
17-18 cm, liczba stopni wyniesie 17-19,
niezale¿nie od tego czy schody s¹ zabiegowe, czy ze spocznikiem, który liczony
jest jako stopieñ wiêkszej szerokoœci.
Zale¿noœæ miêdzy wysokoœci¹ stopni
a ich g³êbokoœci¹ powinna spe³niaæ warunek:
2 x wysokoœæ stopnia + g³êbokoœæ stopnia = 0,6-0,65 m.
Trzeba te¿ dok³adnie ustaliæ, z jakich
warstw i jakiej gruboœci bêdzie pod³oga
tych kondygnacji oraz gruboœæ ok³adziny mocowanej na stopniach, aby po wykoñczeniu uzyskaæ jednakow¹ wysokoœæ
wszystkich stopni. W stanie surowym
pierwszy stopieñ bêdzie wiêc zawsze
wy¿szy, a ostatni odpowiednio ni¿szy.
D³ugoœæ biegu schodów zabiegowych
bêdzie równa liczbie stopni pomno¿onej przez szerokoœæ stopnia (zwykle jest
to 25-30 cm), d³ugoœæ schodów ze spocznikami zwiêksza siê dodatkowo o d³ugoœæ spoczników.

W

wysokoœæ górnego stopnia – mniejsza o 10 cm.
Tu posadzka i ok³adzina stopni jest na tym samym poziomie.
Je¿eli ok³adzina schodów bêdzie wy¿ej, górny stopieñ bêdzie
ni¿szy o dodatkowe 3 cm.

ok³adzina schodów
gruboœci
3 cm

wysokoœæ dolnego
stopnia – wiêksza o 17 cm
(20 cm – 3 cm)

warstwy pod³ogi parteru – ocieplenie, podk³ad pod³ogowy,
posadzka – maj¹ ³¹cznie gruboœæ 20 cm

Jak uwzglêdniæ ró¿nice poziomów – przyk³ad

Zbrojenie i betonowanie?
brojenie g³ówne schodów p³ytowych uk³ada siê wzd³u¿ deskowania
spodu i przewi¹zuje zbrojeniem poprzecznym z cieñszych prêtów. Œrednice prêtów zbrojeniowych oraz ich rozstawienie okreœla projekt konstrukcyjny i nie mo¿na dowolnie tego zmieniaæ.
G³ówne prêty zbrojeniowe musz¹ byæ
zakotwione w podci¹gu stropu oraz
w betonowej belce fundamentowej.
Schody zwykle wykonuje siê po wykonaniu stropu, dlatego przed zalaniem
betonem, trzeba z niego wyprowadziæ
prêty zbrojenia p³yty schodowej tak, by
wystawa³y przynajmniej na 0,5 m. Zostan¹ one po³¹czone na zak³adkê ze
zbrojeniem schodów. Prêty zbrojeniowe u³o¿one na deskowaniu nie mog¹ do
niego dotykaæ – trzeba je u³o¿yæ na
podk³adkach dystansowych z kawa³ków betonu lub gotowych z tworzywa

Z

sztucznego. Do zalewania schodów
u¿ywa siê betonu klasy B 15 lub B 20
o gêstej konsystencji. Uk³adanie mieszanki betonowej rozpoczyna siê od do³u schodów. W trakcie uk³adania betonu nale¿y go zagêszczaæ ubijaj¹c ³opat¹
kolejne warstwy i opukuj¹c deskowanie. Po lekkim zwi¹zaniu betonu powierzchniê stopni zaciera siê na g³adko,
uzupe³niaj¹c ewentualne ubytki mocn¹
zapraw¹ cementow¹.
Uwaga! Schody nale¿y zabetonowaæ
jednego dnia, w przeciwnym razie powstan¹ pêkniêcia spowodowane nierównomiernym odkszta³caniem siê deskowania. Schody betonowe powinny
byæ systematycznie nawil¿ane przez
10-14 dni. Deskowanie podpieraj¹ce
mo¿na rozebraæ po 3-4 tygodniach.

