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Strop nad parterem

Uk³adanie stropu rozpoczyna siê po wymurowaniu œcian
noœnych do wymaganej wysokoœci oraz wypoziomowaniu

i wyrównaniu ich powierzchni. Na wierzchu muru uk³ada siê
co najmniej 2-3-centymetrow¹ warstwê mocnej zaprawy ce-
mentowej i wyrównuje j¹ miêdzy dwoma wypoziomowanymi
deskami. Strop trzeba jeszcze po³¹czyæ ze œcianami i usztyw-
niæ wieñcem – belk¹ ¿elbetow¹ wykonan¹ na wszystkich œcia-
nach noœnych i betonowan¹ równoczeœnie ze stropem. Wie-
niec ³¹czy strop ze œcianami i usztywnia budynek.

Strop monolityczny wymaga zrobienia od spodu pe³nego de-
skowania. Mo¿na je wykonaæ z desek, ale wygodniej jest u¿yæ
systemowych deskowañ wielokrotnego u¿ytku, co znacznie
u³atwi i przyspieszy prace. W deskowaniu uk³ada siê prêty
zbrojenia stropu i wieñca, których rodzaj i uk³ad musz¹ byæ
œciœle okreœlone w projekcie. Zbrojenie stropu to zwykle prê-
ty g³ówne wiêkszej œrednicy i cieñsze, ustawione do nich po-
przecznie, prêty rozdzielcze. Czêœæ prêtów g³ównych powinna
byæ odgiêta przy œcianach i zakotwiona w wieñcu stropowym.
Mo¿na zamówiæ gotowe, przygotowane wed³ug projektu seg-
menty zbrojenia, co pozwoli unikn¹æ ewentualnych b³êdów
podczas monta¿u. Uwaga! Zbrojenie musi byæ otoczone mie-
szank¹ betonow¹, dlatego trzeba je u³o¿yæ na podk³adkach dy-
stansowych z tworzywa sztucznego lub pod³o¿yæ kawa³ki be-
tonu gruboœci 2,5-3 cm. Po przygotowaniu zbrojenia, na ca³ej
powierzchni stropu wraz z wieñcem, uk³ada siê mieszankê be-
tonow¹ do wysokoœci okreœlonej w projekcie.

Do wykonania stropu gêsto¿ebrowego nie jest potrzebne
pe³ne deskowanie – wystarczy podeprzeæ belki stropowe. Na
podpory wykorzystuje siê drewniane stemple i belki lub regu-
lowane stojaki szalunkowe wielokrotnego u¿ytku. Po u³o¿e-
niu belek poziomuje siê podpory. Jeœli strop ma rozpiêtoœæ
wiêksz¹ ni¿ 5 m, belki stropowe podpiera siê na œrodku o 1 cm
wy¿ej w stosunku do poziomu muru. Pozwala to uzyskaæ tzw.
ujemn¹ strza³kê ugiêcia, dziêki czemu belka wygiêta do góry,
po obci¹¿eniu nie ugnie siê nadmiernie. Po u³o¿eniu belek
stropowych (na œcianach rozk³ada siê pod nimi cienk¹ war-
stwê rzadkiej zaprawy) umieszcza siê miêdzy nimi pustaki
stropowe. Skrajne pustaki powinny mieæ jednostronnie za-
kryte otwory (cienk¹ warstw¹ betonu), by mieszanka betono-
wa nie wlewa³a siê do wnêtrza. Po u³o¿eniu wszystkich pusta-
ków wykonuje siê zbrojenie wieñca i ¿ebra rozdzielczego – do-
datkowego wzmocnienia stropu o du¿ej rozpiêtoœci. Umiesz-
czone prostopadle do belek stropowych, zmniejsza ugiêcie
stropu i chroni przed klawiszowaniem belek, które mog³oby
doprowadziæ do powstawania pod³u¿nych rys na stropie. Jeœli
to konieczne, odeskowuje siê wieniec, mo¿na do tego u¿yæ
cienkich pustaków wieñcowych. Jest to tzw. deskowanie tra-
cone – po zabetonowaniu stropu pozostaj¹ w œcianie.
Przygotowan¹ konstrukcjê dok³adnie polewa siê wod¹ – pu-
staki powinny byæ mokre, by nie odci¹ga³y wody z mieszanki
betonowej. Po u³o¿eniu na pustakach listew dystansowych
(³at drewnianych) w odstêpach oko³o 1,5 m, mo¿na rozpocz¹æ
betonowanie. Mieszankê rozk³ada siê pasami prostopadle do

Jak siê wykonuje stropy ¿elbetowe?

Rodzaj stropu jest zawsze podany w projekcie – jego

zmiany mo¿e dokonaæ wy³¹cznie konstruktor.

Konstrukcja sstropu mmonolitycznego

zbrojenie dolne

wieniec ¿elbetowy

p³yta betonowa
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pustaki stropowe ceramiczne (Ceram, Fert),

betonowe (Teriva), z ceramiki poryzowanej (Porotherm),
z betonu komórkowego
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belek, a jej nadmiar œci¹ga ³atami prowadzonymi po listwach
dystansowych, co zapewni zachowanie ustalonej w projekcie
wysokoœci nadbetonu (warstwy betonu nad pustakami). Mie-
szankê betonow¹ mo¿na uk³adaæ rêcznie, rozwo¿¹c j¹ taczka-
mi, ale wygodniej i szybciej jest zamówiæ beton towarowy
uk³adany pomp¹.  Po lekkim stwardnieniu betonu usuwa siê
listwy dystansowe, wype³nia powsta³e szczeliny mieszank¹
betonow¹ i zaciera jej powierzchniê.
Innym rodzajem stropu uk³adanego z pustaków jest najstarszy
strop ceramiczny – strop Ackermana, projektowany indywidual-
nie do wymaganych rozpiêtoœci i obci¹¿eñ. Dziœ rzadko stosowa-
ny, bo do u³o¿enia pustaków potrzebne jest pe³ne lub a¿urowe
deskowanie – nie ma gotowych belek stropowych. 

Do u³o¿enia stropu z p³yt prefabrykowanych mo¿na zastoso-
waæ p³yty kana³owe (tzw. p³yta ¿erañska) lub z betonu komór-
kowego. P³yty kana³owe uk³ada siê na wyrównanych mocn¹
zapraw¹ œcianach noœnych, bez koniecznoœci podpierania.
Przed u³o¿eniem nale¿y dok³adnie ustaliæ miejsce i kolejnoœæ
uk³adania poszczególnych p³yt, pamiêtaj¹c, ¿e na samocho-
dzie na spodzie znajd¹ siê p³yty najd³u¿sze i najszersze, a na
wierzchu najmniejsze. P³yty przenosi siê na miejsce wbudo-
wania bezpoœrednio z ciê¿arówki. Przed u³o¿eniem ka¿dej
z p³yt, w wyznaczonym miejscu na murze rozk³ada siê rzadk¹
zaprawê cementow¹ i szybko uk³ada na niej p³ytê. Kana³y
wzd³u¿ p³yt umo¿liwiaj¹ uk³adanie instalacji, w³¹cznie z in-
stalacj¹ wentylacji mechanicznej. D³u¿sze krawêdzie p³yt ma-
j¹ wyprofilowane tzw. zamki, które u³atwiaj¹ po³¹czenie p³yt
miêdzy sob¹, gdy szczelinê zalejemy betonem. Dalsze prace
polegaj¹ na wype³nieniu betonem z³¹czy wzd³u¿nych p³yt, za-
œlepieniu kana³ów (na przyk³ad kawa³kami styropianu), a na-

stêpnie u³o¿eniu zbrojenia wieñca i zalaniu go betonem. Po
wykonaniu ca³ego stropu mo¿na go natychmiast obci¹¿yæ,
wykorzystuj¹c chocia¿by obecnoœæ dŸwigu do ustawienia na
stropie palet z ceg³ami lub pustakami.
Tak¿e konstrukcja stropu z p³yt ze zbrojonego betonu komórko-
wego jest podobna, ich cech¹ szczególn¹ jest sposób ³¹czenia p³yt
– maj¹ wyprofilowane boczne krawêdzie na pióro i wpust, co
gwarantuje dobr¹ wspó³pracê p³yt w stropie. Do ich u³o¿enia po-
trzebny jest dŸwig ze specjalnym zawiesiem szczêkowym. 

P³yty stropu typu filigran s¹ rodzajem deskowania traconego.
Do ich utrzymania bêd¹ konieczne podpory, takie jak podczas
monta¿u stropu gêsto¿ebrowego. P³yty mog¹ mieæ dowolny
kszta³t, zale¿nie od potrzeb wynikaj¹cych z projektu. Gruboœæ
p³yt typu filigran to 5-7 cm. W p³ytach umieszczone jest zbro-
jenie kratownicowe podobne do tego, jakie jest w prefabryko-
wanych belkach stropu gêsto¿ebrowego. Otwory i przejœcia
komina musz¹ byæ dozbrojone na obrze¿ach. P³yty przeno-
szone musz¹ byæ dŸwigiem poziomo. Uk³ada siê je w kolejno-
œci zgodnej z opracowanym wczeœniej harmonogramem na
wyrównanych i wypoziomowanych œcianach z u³o¿on¹ na
nich 2-centymetrow¹ warstw¹ zaprawy cementowej. Nastêp-
nie w miejscach po³¹czenia p³yt uk³ada siê dodatkowe zbroje-
nia poprzeczne, zbrojenie wieñca i podci¹gów oraz uk³ada in-
stalacje przewidziane do prowadzenia w stropie (na przyk³ad
rurki os³onowe przewodów elektrycznych). Powierzchnia p³yt
przed zabetonowaniem powinna byæ zmoczona wod¹. Tak
przygotowany strop zalewa siê mieszank¹ betonow¹ do wyso-
koœci przewidzianej w projekcie. Mieszankê rozk³ada siê rów-
nomiernie wzd³u¿ rozpiêtoœci od podpory do podpory ³¹cznie
z wieñcami – od razu wyrównuje siê i zagêszcza.

Œwie¿o u³o¿on¹ mieszankê betonow¹
trzeba systematycznie polewaæ wod¹.

W upalne dni powierzchniê stropu war-
to przykryæ foli¹, co zapobiegnie inten-
sywnemu parowaniu wody.

Na strop mo¿na wejœæ najwczeœniej po
24 godzinach, ale lepiej poczekaæ
2-3 dni, a murowanie œcian rozpocz¹æ
nie wczeœniej ni¿ po tygodniu.

Jak pielêgnowaæ œwie¿y strop?
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Konstrukcja sstropu pprefabrykowanego Konstrukcja sstropu ttypu ffiligran

wieniec ¿elbetowy

prefabrykowane p³yty betonoweszczelina miêdzy p³ytami 
wype³niona betonem

wieniec ¿elbetowy

p³yty prefabrykowane ze zbrojeniem

p³yta betonowa
zbrojenie dodatkowe

drewniana ryga podtrzymuj¹ca p³ytê podczas monta¿u
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Wpoprawnie wykonanych œcianach
trójwarstwowych nie powinno byæ

mostków termicznych. Warstwa ocieplenia
œciany jest jednoczeœnie wystarczaj¹cym
ociepleniem wieñca stropowego. W œcia-
nach jednowarstwowych z betonu komór-
kowego lub ceramiki poryzowanej koniecz-
ne bêdzie docieplenie wieñca. Œciany te
maj¹ szerokoœæ 36 lub 44 cm, wieniec zaj-
muje ok. 20 cm – pozostaje doœæ miejsca na

izolacjê termiczn¹ gruboœci 10-12 cm. Na
poziomie stropu od strony zewnêtrznej
wmurowuje siê œciankê z cienkich elemen-
tów œciennych – p³ytek z betonu komórko-
wego gruboœci 5 cm lub os³onowych pusta-
ków ceramicznych – 8-12 cm, po³¹czon¹
z licem œcian zewnêtrznych. Œcianka taka
jest cienka, dlatego trzeba j¹ podeprzeæ od
zewn¹trz desk¹ przymocowan¹ do muru.
Za œciank¹ umieszcza siê styropian.

Co z mostkami termicznymi?

G³ówne elementy stropu to dwute-
owe belki stalowe, najczêœciej

wysokoœci 14-20 cm. S¹ ciê¿kie –
metr bie¿¹cy wa¿y zale¿nie od wy-
miarów belki od 13 do 26 kg, co mo-
¿e byæ utrudnieniem w przenoszeniu
d³ugich i ciê¿kich belek na wysokoœæ
kilku metrów. Belki opiera siê na
œcianach (w odstêpach okreœlonych
w projekcie) wyrównanych mocn¹ za-
praw¹ cementow¹, a w wieñcu osadza
przyspawane lub przykrêcone wcze-
œniej do belek metalowe kotwy, które
dodatkowo je usztywniaj¹. Od spodu
belki owija siê siatk¹ tynkarsk¹, co
zapewni lepsz¹ przyczepnoœæ zaprawy
podczas tynkowania sufitu. Prze-
strzeñ miêdzy belkami wype³nia siê
wed³ug projektu. Najczêœciej s¹ to
prefabrykowane p³yty ¿elbetowe, któ-
rych zaczepy opiera siê na stopce bel-
ki i wype³nia po³¹czenia zapraw¹ ce-
mentow¹. P³yty uk³ada siê zawsze
rzêdami wzd³u¿ œciany, na której
oparte s¹ belki stalowe, które dziêki
temu nie rozsun¹ siê, a ju¿ u³o¿one
p³yty nie wypadn¹. Zamiast p³yt miê-
dzy belkami mo¿na wykonaæ zbrojo-
n¹ warstwê betonu, jest to jednak
bardzo pracoch³onne i rzadziej stoso-
wane. W pe³nym deskowaniu pod-
wieszonym do belek stalowych uk³a-
da siê zbrojenie wzd³u¿ne i poprzecz-
ne i zalewa betonem. 
Uwaga! Ca³¹ powierzchniê stropu
trzeba zabetonowaæ jednego dnia,
w przeciwnym razie wyst¹pi¹ pêkniê-
cia w ostatnim zalanym przêœle – bel-
ka ugnie siê pod wp³ywem obci¹¿enia
now¹ porcj¹ betonu. Nie wolno wyle-
waæ grubszej warstwy betonu ni¿
przewiduje to projekt (6-8 cm). Nie
pokryt¹ betonem czêœæ belki zabez-
piecza siê przed korozj¹ powlekaj¹c j¹
zaczynem cementowym lub farb¹ an-
tykorozyjn¹. Pozosta³¹ przestrzeñ
miêdzy belkami wype³nia siê na
przyk³ad keramzytem lub p³ytami
styropianowymi. Na takim pod³o¿u
uk³ada siê jastrych betonowy grubo-
œci oko³o 4 cm zbrojony siatk¹
stalow¹.

Jak wykonaæ strop
na belkach stalowych?

W ieniec stropowy pe³ni funkcjê opaski spinaj¹cej œciany domu oraz jednoczeœnie ko-
twi i usztywnia konstrukcjê stropow¹. Jest to belka ¿elbetowa wykonywana wzd³u¿

œcian zewnêtrznych. Zwykle wymiary przekroju wieñca to 20x20 cm – 25x25 cm; zbroje-
nie wykonuje siê z 4 prêtów φ 10-12 mm po³¹czonych strzemionami φ 6 mm,  rozmiesz-
czonych w odstêpach co 30-35 cm. W naro¿nikach prêty zbrojeniowe zagina siê i ³¹czy na
zak³ad lub spina dodatkowymi wygiêtymi prêtami o d³ugoœci ramion oko³o 0,5 m. Przy-
gotowane zbrojenie wieñca ustawia siê na wszystkich œcianach noœnych po u³o¿eniu kon-
strukcji stropowej i wymurowaniu warstwy elewacyjnej lub umocowaniu deskowania
wzd³u¿ œcian zewnêtrznych. Betonowanie wieñca wykonuje siê równoczeœnie z zalewa-
niem stropu, ale przy cienkich stropach monolitycznych trzeba to zrobiæ dwuetapowo.
Najpierw mieszankê betonow¹ uk³ada siê do wysokoœci jak na stropie, a po jego stward-
nieniu ustawia siê deskowanie i dolewa brakuj¹c¹ warstwê na wieñcu do za³o¿onej wyso-
koœci. Wysokoœæ wieñca nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ wysokoœæ stropu, a szerokoœæ, zale¿nie
od rodzaju stropu, nie mniejsza ni¿ 10-18 cm.

Jak rozwi¹zaæ wieniec stropowy?

S trop gêsto¿ebrowy. Jeœli otwór bêdzie
niewielki, np. przejœcie rury wodno-ka-

nalizacyjnej, wówczas wystarczy przewier-
ciæ strop, ale tylko przez pustaki. Wykona-
nie otworu na przewód kominowy z³o¿ony
z kilku kana³ów bêdzie wymagaæ usuniêcia
kilku pustaków. Tak powsta³¹ przestrzeñ
trzeba odeskowaæ przed betonowaniem. Je-
œli otwór bêdzie wiêkszy, trzeba zastosowaæ
wymiany (podci¹gi), czyli dodatkowe belki
prostopad³e do belek stropowych, przygo-
towane na budowie. Przejm¹ one obci¹¿e-
nia od belek, które nie maj¹ podparcia z
obu stron. Wymian przekazuje obci¹¿enia
na najbli¿ej po³o¿one belki stropowe, opar-
te na œcianach noœnych.
Strop monolityczny. Mo¿na przed betono-
waniem umieœciæ miêdzy zbrojeniem
wk³adkê ze styropianu, któr¹ usuwa siê po
zwi¹zaniu betonu. Wiêksze otwory – na ko-
min lub schody – powinny byæ wczeœniej
uwzglêdnione w projekcie, wówczas kra-

wêdzie otworu
musz¹ byæ odpo-
wiednio zazbro-
jone i odeskowa-
ne przed zabeto-
nowaniem stro-
pu. W p³ycie fili-

gran mo¿na wy-
wierciæ ma³e
otwory œrednicy
do 20 cm, oczy-
wiœcie nie naruszaj¹c zbrojenia. 
Strop prefabrykowany. W stropach
z p³yt kana³owych mo¿na wierciæ samo-
dzielnie drobne otwory do 12 cm, ale
tylko przez kana³y, nie naruszaj¹c prze-
gród miêdzy nimi. Równie¿ w p³ytach
z betonu komórkowego – do 15 cm.
Wiêksze otwory wymagaj¹ wykonywa-
nia ró¿nego rodzaju wzmocnieñ, dlatego
ich projekt i wykonanie lepiej pozosta-
wiæ fachowcom.

Jak zrobiæ otwór w stropie?
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Konstrukcja stropu mo¿e siê opieraæ
jedynie na kominie wymurowa-

nym z cegie³, zwi¹zanym ze œcian¹ no-
œn¹. Zale¿nie od wymaganej noœnoœci,
œcianka komina powinna mieæ gruboœæ
12 lub 25 cm. Elementy konstrukcyjne
stropu nie mog¹ wchodziæ w œwiat³o
przewodów kominowych, a g³êbokoœæ
oparcia ich na kominie nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 8 cm. Przed zabetono-
waniem stropu, w miejscach przecho-
dzenia kana³ów kominowych nale¿y
umieœciæ wk³adki z desek zapobiegaj¹-
ce wlewaniu siê betonu do kana³ów.
Komin nie zwi¹zany ze œcian¹ noœn¹
nie mo¿e byæ po³¹czony na sta³e ze
stropem – trzeba pozostawiæ wokó³
niego szczelinê dylatacyjn¹.

Strop oparty
na kominie?

S¹ to wystaj¹ce ze stropu kawa³ki
prêtów zbrojeniowych zabetonowa-

ne w nim, w miejscu u³o¿onego jego
dodatkowego wzmocnienia. U³atwiaj¹
one znalezienie tego miejsca na jedno-
litej powierzchni wykonanego stropu. 
Œwiadki umieszczane s¹ zw³aszcza
w miejscach wykonania s³upów pod-
pieraj¹cych konstrukcjê dachu, a tak¿e
wzd³u¿ linii przebiegu œcian dzia³o-
wych.

Do czego s³u¿¹ œwiadki
zabetonowane w stropie?

Œcianki dzia³owe mog¹ byæ znacznym
obci¹¿eniem dla stropu. Na stropach

z p³yt prefabrykowanych œcianki mo¿na
ustawiaæ dowolnie. Stropy monolityczny
i filigran mog¹ byæ tak zaprojektowane,
by przenosi³y obci¹¿enia od œcian dzia³o-
wych, ale nie jest to konieczne. Decyduje
o tym konstruktor w czasie projektowa-
nia stropu. Na pozosta³ych stropach mu-
sz¹ byæ ustawiane w miejscach przewi-
dzianych w projekcie. 
Wzmocnienia wymaga konstrukcja
stropu gêsto¿ebrowego, gdy œcianki bê-

d¹ ustawione na pustakach równolegle
do belki stropowej. Wówczas zbyt du¿e
obci¹¿enie mo¿e spowodowaæ przeci¹-
¿enie belki stropowej i jej ugiêcie.
W miejscach ustawienia œcianek dzia-
³owych trzeba umieœciæ dwie lub trzy
belki obok siebie. 
Je¿eli œcianka dzia³owa ma staæ w po-
przek belek stropowych, stropu nie
trzeba wzmacniaæ.
Podczas zmieniania po³o¿enia œcianek
dzia³owych, to konstruktor decyduje czy
strop potrzebuje wzmocnienia. 

Wzmocnienia pod œcianki dzia³owe?

C zteroosobowa ekipa najd³u¿ej bêdzie wykonywaæ strop monolityczny lub gêsto¿ebro-
wy przez ok. 2-3 dni. Strop typu filigran zajmie im nie d³u¿ej ni¿ 1 dzieñ. Monta¿ sa-

mych p³yt nie powinien trwaæ d³u¿ej ni¿ 2-3 godziny. Strop gotowy z prefabrykowanych
p³yt kana³owych lub z betonu komórkowego – te¿ powinien byæ gotowy po jednym dniu.
Uwaga! Podpory i deskowanie w stropach monolitycznych i gêsto¿ebrowych mo¿na usu-
n¹æ dopiero po 28 dniach; spod stropów typu filigran i p³yt kana³owych
– po dwóch tygodniach.

Ile trwa budowa 100 m2 stropu?

Balkony najczêœciej wykonuje siê jako zakotwion¹ w wieñcu p³ytê ¿elbetow¹. Jest to
p³yta wspornikowa, co oznacza, ¿e jej górna czêœæ jest rozci¹gana, dlatego prêty zbro-

jenia trzeba umieœciæ w jej górnej strefie i zakotwiæ w wieñcu stropowym. Na styku p³y-
ty balkonowej i œciany zewnêtrznej powstaje mostek termiczny, dlatego p³yta powinna
byæ mo¿liwie najcieñsza, jednak nie mo¿e mieæ mniej ni¿ 8 cm gruboœci. P³ytê tak¹ mo¿-
na wykonaæ bezpoœrednio w miejscu osadzenia, ustawiaj¹c odpowiednio podparte de-
skowanie. Mo¿na te¿ wstawiæ gotow¹, prefabrykowan¹ p³ytê z wyprowadzonym zbroje-
niem do zakotwienia w wieñcu. Jednak, ze wzglêdu na jej ciê¿ar, do monta¿u bêdzie po-
trzebny dŸwig lub wci¹garka o wystarczaj¹cym udŸwigu. Inny sposób wykonania p³yty
balkonowej to oparcie jej na kszta³townikach stalowych osadzonych w wieñcu. Zalet¹ te-
go rozwi¹zania jest unikniêcie mostka cieplnego, gdy¿ wype³nienie pól miêdzy belkami
mo¿na oddzieliæ od wieñca wk³adk¹ ze styropianu. Koñce belek powinny byæ spiête
przyspawanymi prêtami, co zapobiegnie ich rozchylaniu siê, a wype³nienie betonem
mo¿na zrobiæ w deskowaniu podwieszonym do belek noœnych.

Jak po³¹czyæ balkon ze stropem?
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MÓJ PIERWSZY DOM

N a stropach gêsto¿ebrowych mog¹ pojawiæ siê rysy spowodowane nierównomier-
nym ugiêciem belek przy ich zró¿nicowanym obci¹¿eniu, czyli „klawiszowa-

niem”. Sufit stropu gêsto¿ebrowego o rozpiêtoœci powy¿ej 4,5 m nie bêdzie pêka³, je-
œli wykona siê jedno lub dwa ¿ebra rozdzielcze. W pozosta³ych stropach mog¹ siê po-
jawiæ pêkniêcia na z³¹czach p³yt spowodowane ich osiadaniem lub drganiami stropu.
W stropie typu filigran w warstwie nadbetonu uk³ada siê siatkê lub prêty d³ugoœci
oko³o 50 cm, zespalaj¹ce elementy. P³yty prefabrykowane stropowe maj¹ odpowied-
nio ukszta³towane krawêdzie boczne, by po u³o¿eniu tworzy³y „zamek” lub po³¹cze-
nie na pióro i wpust. Po u³o¿eniu p³yt szczeliny na po³¹czeniach wzmacnia siê wy-
pe³niaj¹c je mieszank¹ betonow¹. Wykañczaj¹c sufit mo¿na w miejscach styków p³yt
wzmocniæ tynk siatk¹.

Co to jest „klawiszowanie”?

B ez konsultacji z architektem lub konstruktorem nie wolno
dokonywaæ ¿adnych zmian w projekcie. Dotyczy to nie tyl-

ko zmiany rodzaju stropu, ale tak¿e jego wysokoœci, u³o¿enia
zbrojenia, sposobu oparcia i zakotwienia oraz rozmieszczenia
sta³ych elementów budynku obci¹¿aj¹cych strop, na przyk³ad
œcianek dzia³owych. Zmiana stropu niesie za sob¹ zmiany kon-
strukcji klatki schodowej, a nawet wysokoœci domu. Nie mo¿na
te¿ sugerowaæ siê radami wykonawców i modyfikowaæ sposobu
wykonania stropu. Konsekwencje mog¹ byæ ró¿ne: od nierównej
powierzchni stropu, przez jego nadmierne ugiêcie a¿ do przeci¹-
¿enia, a nawet zawalenia siê stropu z powodu u³o¿enia zbyt gru-
bej warstwy betonu. Wykonawca mo¿e samodzielnie zmieniæ
tylko klasê betonu na wy¿sz¹ lub œrednicê prêtów zbrojeniowych
na wiêksz¹. Potrzeba zmiany konstrukcji stropu wynika zwykle
ze zmiany uk³adu pomieszczeñ i wi¹¿e siê z przestawieniem œcia-
nek dzia³owych. W najczêœciej wykonywanych stropach gêsto¿e-

browych wymaga to przestawienia belek pod te œcianki, chyba,
¿e zdecydujemy siê na lekkie œcianki szkieletowe i wtedy praw-
dopodobnie nie trzeba bêdzie zmieniaæ stropu. Zwykle dopusz-
czalne jest te¿ zast¹pienie takiego stropu prefabrykowanym stro-
pem p³ytowym, pod warunkiem, ¿e bêdzie dostatecznie oparty
na œcianach.

Kto mo¿e zmieniæ rodzaj stropu?

Je¿eli planujemy taras nad ogrzewa-
nym pomieszczeniem, musimy naj-

pierw u³o¿yæ na stropie izolacjê prze-
ciwwilgociow¹ i termiczn¹ (gruboœci
12-15 cm) oraz warstwê dociskow¹
(gruboœci oko³o 5 cm). Dlatego te¿
p³aszczyzna surowej p³yty tarasowej po-
winna byæ obni¿ona o 10-15 cm w sto-
sunku do pod³ogi w pomieszczeniach
nad parterem. Dziêki temu powierzch-
nia tarasu po wykoñczeniu znajdzie siê
nieco poni¿ej pod³ogi s¹siaduj¹cego
z nim pomieszczenia. Takie przesuniê-
cie poziomów mo¿na uzyskaæ w dwoja-
ki sposób – przez u³o¿enie stropu tara-
sowego takiej samej wysokoœci jak
w pozosta³ej czêœci domu, na ni¿szym
poziomie œcian, lub zast¹pienie w tym
miejscu grubego stropu monolityczn¹
p³yt¹ gruboœci oko³o 10 cm. W pierw-
szym przypadku sufit w miejscu u³o¿e-
nia stropu tarasowego obni¿y siê, co
trzeba uwzglêdniæ przy stawianiu œcian
i wyprowadziæ je wy¿ej. Natomiast
w drugim rozwi¹zaniu sufit bêdzie na
jednakowej wysokoœci na ca³ym parte-
rze. Wykonanie stropu p³ytowego wy-
maga ustawienia szalunku i podpór.
Zbrojenie wyliczone przez projektanta
uk³ada siê w ten sam sposób, jak pod-
czas wykonywania stropu monolitycz-
nego i kotwi w wieñcu okalaj¹cym taras.

Jak wykonaæ
strop tarasowy?

Zanim u³o¿ymy beton na stropie i w
wieñcach, u³o¿on¹ konstrukcjê stro-

pu musi obejrzeæ kierownik budowy.
Sprawdza miêdzy innymi: zgodnoœæ
stropu z projektem, iloœæ i poprawnoœæ
u³o¿enia zbrojenia, wysokoœæ stropu
w stosunku do pod³ogi, poprawnoœæ

wykonania deskowania i podparcia
stropu oraz zakotwienia stropu w mu-
rze. Dopiero, gdy otrzymamy pozytyw-
n¹ opiniê mo¿emy rozpocz¹æ betono-
wanie stropu i wieñców. Uzyskanie
zgody musi byæ wpisane do dziennika
budowy.

Jak odebraæ strop?
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STROPY, ŒCIANKI I SCHODY WEWNÊTRZNE

S tal zbrojeniow¹ oferuj¹ sk³ady bu-
dowlane i hurtownie, a tak¿e bezpo-

œrednio jej producenci. Mo¿na kupiæ od-
powiednio pociête prêty, a nawet zamó-
wiæ gotowe szkielety zbrojeniowe, na
przyk³ad do wieñca stropowego. „Gotow-
ce” bêd¹ dro¿sze, ale na pewno dobrze
wykonane. Prêty przewo¿one s¹, zale¿nie
od d³ugoœci prêtów: ciê¿arówkami – do
6 m d³ugoœci, naczepami – od 6 do 12 m. 
Zbrojenie noœne (prêty g³ówne) zale¿nie
od wielkoœci obci¹¿enia wykonuje siê
najczêœciej z prêtów ¿ebrowanych lub

g³adkich. Trzeba jeszcze dokupiæ cienki
i miêkki drut stalowy do ³¹czenia prêtów.
Do ustawienia zbrojenia na odpowied-
niej wysokoœci gwarantuj¹cej co naj-
mniej 2-centymetrowe otulenie betonem
przydadz¹ siê podk³adki z zaprawy ce-
mentowej (ma³e klocki betonowe z dwo-
ma stalowymi drutami do przywi¹zania
prêta) lub z tworzywa sztucznego (kr¹¿ki
z otworem na prêt). Do u³o¿enia zbroje-
nia na stropie lub p³ycie schodowej bê-
dziemy potrzebowaæ co najmniej cztery
podk³adki na metr kwadratowy.

Gdzie kupiæ stal do zbrojenia stropu?

N ajwygodniej wypo¿yczyæ z wypo¿y-
czalni sprzêtu budowlanego goto-

we szalunki systemowe, niektóre firmy
wykonuj¹ce stropy maj¹ takie deskowa-
nia. S¹ to p³yty ze sklejki, belki usztyw-
niaj¹ce i stemple drewniane lub stalowe
o regulowanej wysokoœci. Trzeba pa-
miêtaæ, ¿e deskowanie demontuje siê
zwykle po oko³o 4 tygodniach (p³aci siê
za ka¿dy dzieñ wynajêcia metra kwa-
dratowego kompletnego deskowania).
Op³aca siê je wypo¿yczyæ, je¿eli zale¿y
nam na szybkim przygotowaniu kon-
strukcji stropu. Deskowanie drewniane
jest znacznie tañsze, jednak jego u³o¿e-
nie bardzo praco- i czasoch³onne.
Wszystkie elementy musz¹ byæ odpo-
wiednio przyciête i dok³adnie u³o¿one.

Sk¹d wzi¹æ
deskowanie i podpory?

C ena stropu zale¿y od jego rodzaju
i u¿ytych materia³ów: 

n deskowania, wieñca i innych elemen-
tów konstrukcji, np. krawêdzi otworów; 
n elementów konstrukcyjnych – prefa-
brykowanych belek stropowych, p³yt
prefabrykowanych, p³yt stropowych ty-
pu filigran lub belek stalowych;
n elementów wype³niaj¹cych – pusta-
ków stropu gêsto¿ebrowego (z ceramiki
tradycyjnej lub poryzowanej, ¿u¿lobeto-
nu, betonu komórkowego, keramzytobe-
tonu lub styropianu), keramzytu lub sty-
ropianu w stropie na belkach stalowych;
n zbrojenia – g³ównego p³yty stropu
monolitycznego, ¿eber rozdzielczych,
wieñca, dodatkowego na krawêdziach
otworów;
n betonu – do zalania stropu monoli-
tycznego, gêsto¿ebrowego, p³yt typu fili-
gran, wype³nienia po³¹czeñ miêdzy p³y-
tami kana³owymi, ewentualnie do wy-
pe³nienia stropu na belkach stalowych.
Do tych cen trzeba doliczyæ koszty robo-
cizny oraz zale¿nie od potrzeb koszty wy-
najêcia deskowania, podpór, dŸwigu, be-
tonowozu, pompy. Du¿e znaczenie maj¹
te¿ koszty transportu, które zale¿¹ od od-
leg³oœci od wytwórni czy sk³adu budow-
lanego do placu budowy oraz ewentualne
op³aty za przestoje sprzêtu.

Za co p³acimy?

Do wykonania stropów stosuje siê
beton klasy B 15, B 20 lub B 25. 

Taki beton trudno jest samodzielnie
poprawnie zrobiæ w betoniarce. Lepiej
(choæ dro¿ej) zamówiæ gotow¹ mieszan-
kê betonow¹ w wytwórni, przy du¿ej
iloœci mo¿emy liczyæ na zni¿kê. 
Do z³o¿enia zamówienia potrzebne bê-
d¹ dane z projektu: iloœæ i konsystencja
potrzebnej mieszanki oraz klasa beto-
nu. Bêdzie przygotowana zgodnie
z projektem i dowieziona na plac budo-
wy betonowozem. Do betonowania
stropu wygodnie bêdzie zamówiæ spe-
cjaln¹ pompê zamontowan¹ na samo-
chodzie, któr¹ mieszanka jest t³oczona
pod ciœnieniem, co pozwala na szybkie
u³o¿enie betonu (oko³o 6 m3 w ci¹gu
10-15 minut).
Uwaga! Od momentu wejœcia Polski do
Unii Europejskiej obowi¹zuje nas euro-

pejska norma dotycz¹ca betonów PN
EN 206-1:2003, zastêpuj¹ca wczeœniej-
sze polskie normy. Mo¿emy siê spotkaæ
z nowym oznaczeniem klasy betonu: 
C 12/15 (wczeœniej B 15), C 16/20 (B 20)
lub C 20/25 (B 25). Litera C oznacza be-
ton zwyk³y, pierwsza liczba – wytrzy-
ma³oœæ betonu oznaczan¹ na próbkach
walcowych, druga – na próbkach sze-
œciennych – odpowiada wytrzyma³oœci
w dotychczasowych oznaczeniach.

Sk¹d wzi¹æ beton na strop?

porównujemy sstropy

rodzaj sstropu monolityczny gêsto¿ebrowy prefabrykowany typu ffiligran
maksymalna 7,2 m 12 m (ze wzglêdu na
rozpiêtoœæ 12 m (mo¿liwe te¿ 6 m mo¿liwoœci transportu
stropu 7,8 m i 8,25 m do 10 m)

gruboœæ sstropu 10-16 cm 20-29 cm 20-24 cm 12-20 cm

minimalna kklasa
B 20 B 15 B 25 B 20

u¿ytego bbetonu
orientacyjny

2-3 dni 2-3 dni 1 dzieñ 1 dzieñ
czas wwykonania (monta¿ p³yt 2-3 h)

betonowóz,
przydatny pompa do betonu, dŸwig do
ciê¿ki betonowóz, ewentualnie dŸwig dŸwig do przenoszenia p³yt,
sprzêt pompa do betonu do przenoszenia d³ugich przenoszenia p³yt pompa

belek stropowych do betonu
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