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Pod nogami i nad
g owPoprawnie zaprojektowany i wykonany strop 

to gwarancja bezpiecze stwa, 

a jakiekolwiek b dy w jego wykonaniu 

mog  grozi  nawet katastrof  budowlan .

Jak uk ada si  stropy prefabrykowane?

Na stropy mo na stosowa  p yty kana owe (tzw. p yty era skie) 

lub z betonu komórkowego. P yty kana owe uk ada si  przy u y-

ciu d wigu na wyrównanych mocn  zapraw cianach no nych; 

nie wymagaj  one podpierania monta owego.

Transport p yt i przyjazd d wigu powinny by  ze sob  zgrane, by 

nie dochodzi o do niepotrzebnych przestojów. P yty przenosi si

na miejsce wbudowania bezpo rednio z ci arówki, wi c przed 

rozpocz ciem uk adania nale y dok adnie ustali  miejsce i kolej-

no  uk adania poszczególnych elementów, pami taj c, e na sa-

mochodzie na spodzie znajd  si  p yty najd u sze i najszersze, a na 

wierzchu – najmniejsze. Przed u o eniem ka dej z p yt, w wyzna-

czonym miejscu na murze rozk ada si  rzadk  zapraw  cemento-

w  i szybko uk ada na niej p yt .

Kana y wzd u  p yt umo liwiaj  uk adanie instalacji, w cznie z 

instalacj  wentylacji mechanicznej. P yt maj  d u sze kraw dzie 

wyprofilowane w zamki, które u atwiaj  po czenie elementów: 

w tym celu styki wype nia si  mieszank  betonow  i wyrównu-

je. Dalsze prace polegaj  na za lepieniu kana ów (na przyk ad ka-

wa kami styropianu), a nast pnie u o eniu zbrojenia wie ca i jego 

zabetonowaniu. 

Po wykonaniu ca ego stropu mo na go natychmiast obci y , wy-

korzystuj c na przyk ad obecno  d wigu do ustawienia na stropie 

palet z ceg ami lub pustakami do murowania cian pi tra. Stropy 

z p yt ze zbrojonego betonu komórkowego wykonuje si  podobnie; 

do u o enia p yt potrzebny jest d wig ze specjalnym zawiesiem 

szcz kowym. W warstwie betonu mi dzy p ytami umieszcza si

dodatkowe pr ty kotwi ce, których zadaniem jest po czy  strop 

z wie cem. Zbrojenie wie ca i sposób kotwienia w nim stropu, 

a tak e sposób wykonania otworów w stropie i innych elementów 

powinno si  odbywa  dok adnie wed ug wskaza  projektu.

Co to s  stropy filigran i jak si  je uk ada?

Prefabrykowane p yty tych stropów s  rodzajem deskowania tra-

conego z zabetonowanym wst pnie zbrojeniem. Po ich u o eniu 

na cianach i podparciu monta owym (podobnie jak stropu g -

sto ebrowego) uk ada si  zbrojenie uzupe niaj ce, po czym kon-

strukcj  si  betonuje i w ten sposób nadaje jej projektowan  gru-

bo . Podpory monta owe usuwa si , gdy beton zwi e i uzyska 

nale yt  wytrzyma o .

P yty typu filigran mog  mie  dowolny kszta t, zale nie od potrzeb 

wynikaj cych z projektu; grubo  p yt wynosi 5–7 cm. W p ytach 

osadzone jest zbrojenie kratownicowe podobne jak w prefabryko-

wanych belkach stropu g sto ebrowego. Otwory i przej cia komi-

na trzeba dozbroi  na obrze ach.

P yty uk ada si  – w kolejno ci zgodnej ze sporz dzonym wcze -

niej harmonogramem – na wyrównanych i wypoziomowanych 

cianach z u o on  na nich 2-centymetrow  warstw  zaprawy ce-

mentowej. Nast pnie k adzie si  dodatkowe zbrojenie poprzeczne 

w miejscach po czenia p yt, zbrojenie wie ca i podci gów oraz 

uk ada instalacje przewidziane do prowadzenia w stropie (na 

przyk ad rurki os onowe przewodów elektrycznych). Przed roz-

pocz ciem betonowania stropu powierzchni  p yt trzeba zmo-

czy  wod . Po tych przygotowaniach p yty pokrywa si  mieszan-

k  betonow  do wysoko ci przewidzianej w projekcie. Mieszank

rozk ada si  równomiernie cznie z wie cami, po czym od razu 

j  wyrównuje i zag szcza.Konstrukcja stropu typu filigran

zbrojenie dodatkowe

drewniana 
rygla 
podtrzymuj ca 
p yt  podczas 
monta u

p yta betonowa

Konstrukcja stropu prefabrykowanego

szczelina mi dzy 
p ytami wype niona 
betonem

wieniec 
elbetowy

prefabrykowane p yty 
betonowe

p yty prefabrykowane 
ze zbrojeniem wieniec elbetowy
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Przygotowania do uk adania stropu mo na rozpocz  po wymuro-

waniu cian no nych do wymaganej wysoko ci. W tym celu wypo-

ziomowuje si  i wyrównuje powierzchnie szczytowe cian, uk a-

daj c na wierzchu muru co najmniej 2–3-centymetrow  warstw

mocnej zaprawy cementowej i wyrównuje j  mi dzy dwiema wy-

poziomowanymi deskami. Nast pnie zale nie od tego, czy strop ma 

by  cz ciowo prefabrykowany (z belek elbetowych i pustaków, 

które nast pnie czy si  betonem), czy te  monolityczny (w ca o-

ci betonowany na budowie), przyst puje si  do uk adania prefa-

brykowanych belek stropowych i pustaków lub do monta u pe -

nego deskowania, na którym b dzie uk adane zbrojenie stropu. Po 

u o eniu wszystkich prefabrykatów i zbrojenia nast puje betono-

wanie stropu, po czym – po zwi zaniu betonu i uzyskaniu prze-

ze  odpowiedniej wytrzyma o ci – strop staje si  konstrukcyjn

ca o ci , która mo e przenosi  obci enia.

Strop to nie tylko wype nienie przestrzeni mi dzy cianami – trze-

ba go jeszcze po czy  ze cianami i usztywni  wie cem – czyli ob-

wodow  (wykonan  na wszystkich cianach no nych) belk elbe-

tow , betonowan  równocze nie ze stropem. Wieniec czy strop 

ze cianami i usztywnia budynek. Do elbetowych nale  m.in. 

stropy g sto ebrowe i monolityczne.

Stropy g sto ebrowe teriva, fert i ceram. Elementami no nymi 

(przenosz cymi obci enia) s  w nich prefabrykowane belki („ e-

bra”)  o rozstawie nieprzekraczaj cym 90 cm; zwykle rozstaw wy-

nosi od 40 do 60 cm. Do wykonania takiego stropu nie jest potrzeb-

ne pe ne deskowanie, lecz jedynie podparcie belek stropowych na 

czas betonowania i wi zania betonu. Na podpory u ywa si  stem-

pli i belek drewnianych lub (co znacznie wygodniejsze) – regulo-

wanych stojaków wielokrotnego u ytku. Stojaki lub stemple usta-

wia si  na twardym pod o u; do regulowania wysoko ci stempli 

u ywa si  par klinów, które naprzemianlegle wsuwa si  pod ka -

d  podpor . Po u o eniu belek poziomuje si  je, a poprawno  tego 

sprawdza poziomnic .

Je li strop ma rozpi to  wi ksz  ni  5 m, belki stropowe podpiera 

si  po rodku, w po owie ich d ugo ci, w taki sposób, aby w punk-

cie podparcia belka uniesiona by a o 1 cm w stosunku do pozio-

mu muru. W ten sposób uzyskuje si  tzw. ujemn  strza k  ugi -

cia, czyli wst pne wygi cie belki ku górze, by nast pnie, ju  pod 

obci eniem, uzyska a ona kszta t prostoliniowy. Po u o eniu be-

lek stropowych (na cianach rozk ada si  pod nimi cienk  war-

stw  rzadkiej zaprawy)i umieszcza mi dzy nimi pustaki stropowe. 

Skrajne pustaki powinny mie  otwory zamkni te po jednej stro-

nie cienk  warstw  betonu („zadeklowane”), co zapobiega wlewa-

niu si  mieszanki betonowej do ich wn trza.

Na stropach o rozpi to ci powy ej 3,6 m stosuje si ebra roz-

dzielcze, które uzyskuje si  przez rozsuni cie pustaków i u o e-

nie w powsta ej szczelinie dodatkowego zbrojenia poprzecznego. 

Rozmieszczone prostopadle do belek stropowych ebra rozdziel-

cze zmniejszaj  ugi cie stropu i zapobiegaj  tzw. klawiszowaniu 

(czyli niezale nemu uginaniu si ) belek, które mog oby doprowa-

dzi  do powstawania pod u nych rys na stropie.

Po u o eniu wszystkich pustaków uk ada si  zbrojenie wie ca oraz 

deskowanie wzd u  zewn trznego obrysu cian. Je li ciany no ne

s  grube, zamiast uk ada  deskowania mo na obmurowa  jego ze-

wn trzne kraw dzie ceg , ale wymaga to odczekania kilku dni, a

zaprawa zwi e. Przygotowan  do betonowania konstrukcj  nale y

dok adnie pola  wod : pustaki stropowe powinny by  mokre, by nie 

odci ga y wody z mieszanki betonowej. Po u o eniu na pustakach 

w odst pach ok. 1,5 m listew dystansowych z at drewnianych mo -

na rozpocz  betonowanie. Mieszank  rozk ada si  pasami prostopa-

dle do belek, a jej nadmiar ci ga atami prowadzonymi po listwach 

dystansowych, co zapewnia zachowanie wymaganej w projekcie wy-

soko ci nadbetonu (warstwy betonu nad pustakami).

Mieszank  betonow  mo na uk ada  r cznie, rozwo c j  tacz-

kami, ale wygodniej i szybciej jest zamówi  beton towarowy, któ-

ry pompa poda bezpo rednio na miejsce betonowania. Po lekkim 

stwardnieniu betonu usuwa si  listwy dystansowe, wype nia po-

wsta e szczeliny mieszank  betonow  i zaciera.

Stropy monolityczne. Taki strop wymaga pe nego deskowania. Mo na 

je wykona  z desek, ale wygodniej jest u y  systemowych deskowa

wielokrotnego u ytku, co znacznie u atwi i przyspieszy prace. W de-

skowaniu uk ada si  pr ty zbrojenia stropu i wie ca, których rodzaj 

i uk ad musz  by  zgodne z okre lonymi w projekcie. Zbrojenie stro-

pu to zwykle pr ty g ówne, wi kszej rednicy i cie sze, ustawione do 

nich poprzecznie, pr ty rozdzielcze. Cz  pr tów g ównych powinna 

by  odgi ta przy cianach i zakotwiona w wie cu stropowym. Mo na 

zamówi  gotowe, przygotowane wed ug projektu segmenty zbrojenia, 

co zapobiega ewentualnym b dom podczas monta u.

Uwaga! Ka dy pr t zbrojeniowy musi by  otoczony mieszank  be-

tonow , dlatego zbrojenie powinno si  uk ada  na podk adkach 

dystansowych z tworzywa sztucznego lub na kawa kach betonu 

grubo ci 2,5–3 cm.

Po u o eniu zbrojenia, na ca ej powierzchni stropu wraz z wie -

cem uk ada si  mieszank  betonow  do wysoko ci okre lonej 

w projekcie. 

Przez pocz tkowy czas wi zania betonu (ok. 10 dni, w zale no ci 

od warunków) nale y utrzymywa  konstrukcj  stropow  w sta-

nie wilgotnym.

Jak si  wykonuje stropy elbetowe?

Konstrukcja stropu g sto ebrowego – te najcz ciej wykonywane s

w domach jednorodzinnych

pustaki stropowe 
ceramiczne (ceram, 
fert), betonowe (teriva), 
z ceramiki poryzowanej 
(porotherm), z betonu 
komórkowego

wieniec elbetowy

ebro rozdzielcze
prefabrykowana belka stropowa

nadbeton

dwie belki obok siebie – 
wzmocnienie stropu pod 

ciank  dzia ow

Konstrukcja stropu monolitycznego

zbrojenie dolne

wieniec elbetowy

p yta betonowa

zbrojenie górne wzmacniaj ce 
strop przy cianach
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Bez konsultacji z architektem lub konstruktorem nie wolno dokonywa  jakichkolwiek 

zmian w projekcie – nie tylko rodzaju stropu, ale tak e jego wysoko ci, u o enia zbro-

jenia, sposobu oparcia i zakotwienia ani te  rozmieszczenia sta ych elementów budyn-

ku obci aj cych strop (np. cianek dzia owych). Zmiany w stropach mog  poci ga

za sob  konieczno  zmian w konstrukcji klatki schodowej, a nawet wysoko ci domu. 

Dlatego nie korzystajmy z propozycji wykonawców, je li namawiaj  nas na zmodyfiko-

wanie sposobu wykonania stropu, bo konsekwencje tego mog  by  ró ne: od nierów-

nej powierzchni stropu, przez jego nadmierne ugi cie a  do przeci enia, a nawet za-

walenia si  konstrukcji – na przyk ad z powodu u o enia zbyt grubej warstwy betonu. 

Wykonawca mo e samodzielnie zmieni  tylko klas  betonu na wy sz  lub rednic  pr -

tów zbrojeniowych na wi ksz .

Zamys , by zmieni  konstrukcj  stropu, wynika zwykle z potrzeby zmiany uk adu po-

mieszcze  i przestawienia w zwi zku z tym cian dzia owych. W najcz ciej wyko-

nywanych stropach g sto ebrowych wymaga to przestawienia belek pod te cianki, 

chyba e zdecydujemy si  na lekkie cianki szkieletowe i wtedy prawdopodobnie nie 

trzeba b dzie zmienia  zbrojenia stropu. Zwykle dopuszczalne jest te  zast pienie ta-

kiego stropu prefabrykowanym stropem p ytowym, pod warunkiem, e b dzie popraw-

nie oparty na cianach. Bezwzgl dnie wszystkie te zmiany powinien sprawdzi  w a-

ciwymi obliczeniami projektant (konstruktor) i udokumentowa  stosownym wpisem 

w dzienniku budowy.

Czy strop przewidziany w projekcie mo na 
zast pi  innym?

wie o u o on  mieszank  betonow

trzeba chroni  przed zbyt szybkim wy-

sychaniem i systematycznie polewa

wod .  W upalne dni powierzchni  stro-

pu warto przykry  foli , co zapobiegnie 

intensywnemu parowaniu wody.

Na strop mo na wej  najwcze niej po 

24 godzinach, ale lepiej poczeka  2–3 

dni, a murowanie cian rozpocz  nie 

wcze niej ni  po tygodniu.

Jak piel gnowa
wie y beton?

Najwygodniej wypo yczy  z wypo y-

czalni sprz tu budowlanego gotowe sza-

lunki systemowe, niektóre firmy wyko-

nuj ce stropy maj  takie deskowania. S

to p yty ze sklejki, belki usztywniaj ce 

i stemple drewniane lub stalowe o re-

gulowanej wysoko ci. Trzeba pami -

ta , e deskowanie demontuje si  zwy-

kle po oko o 4 tygodniach (p aci si  za 

ka dy dzie  wynaj cia metra kwadrato-

wego kompletnego deskowania). Op aca 

si  je wypo yczy , je eli zale y nam 

na szybkim przygotowaniu konstruk-

cji stropu. Deskowanie drewniane jest 

znacznie ta sze, jednak jego u o enie 

bardzo praco- i czasoch onne. Wszystkie 

elementy musz  by  odpowiednio przy-

ci te i dok adnie u o one. Ilo  drewna 

na deskowanie zale y przede wszystkim 

od rozpi to ci i ci aru stropu, mo e j

wyliczy  projektant lub majster.

Sk d wzi  desko-
wanie i podpory

Gdzie kupi  stal do zbrojenia stropu?

Stal zbrojeniow  oferuj  sk ady budow-

lane i hurtownie, a tak e bezpo rednio 

jej producenci. Mo na kupi  odpowied-

nio poci te pr ty, a nawet zamówi  go-

towe szkielety zbrojeniowe, na przy-

k ad do wie ca stropowego. „Gotowce” 

b d  dro sze, ale na pewno dobrze wy-

konane. Pr ty przewo one s , zale -

nie od d ugo ci pr tów: ci arówka-

mi – do 6 m d ugo ci, naczepami – od 

6 do 12 m. 

Zbrojenie no ne (pr ty g ówne) zale -

nie od wielko ci obci enia wykonuje 

si  najcz ciej z pr tów ebrowanych 

lub g adkich. Trzeba jeszcze dokupi

cienki i mi kki drut stalowy do cze-

nia pr tów. Do ustawienia zbrojenia na 

odpowiedniej wysoko ci gwarantuj -

cej co najmniej 2-centymetrowe otu-

lenie betonem przydadz  si  podk ad-

ki z zaprawy cementowej (ma e klocki 

betonowe z dwoma stalowymi druta-

mi do przywi zania pr ta) lub z two-

rzywa sztucznego (kr ki z otworem na 

pr t). Do u o enia zbrojenia na stropie 

lub p ycie schodowej b dziemy potrze-

bowa  co najmniej czterech podk adek

na metr kwadratowy. fo
t.
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Co to jest wieniec stropowy i w jaki sposób si  go wykonuje?

Wieniec stropowy – obwodowa belka elbetowa wykonywana 

wzd u cian zewn trznych – pe ni funkcj  opaski spinaj cej cia-

ny domu, a jednocze nie elementu, w którym kotwi si  i który zara-

zem usztywnia konstrukcj  stropow . Zwykle wymiary przekroju 

wie ca to 20´20 cm – 25´25 cm; jego zbrojenie wykonuje si  za-

zwyczaj z 4 pr tów o rednicy 10–12 mm po czonych strzemiona-

mi o rednicy 6 mm, rozmieszczonych w odst pach co 30–35 cm. 

W naro nikach pr ty zbrojeniowe zagina si  i czy na zak ad lub 

spina dodatkowymi wygi tymi pr tami o d ugo ci ramion oko o

0,5 m. Przygotowane zbrojenie wie ca ustawia si  na wszystkich 

cianach no nych po u o eniu konstrukcji stropowej i wymurowa-

niu warstwy elewacyjnej lub umocowaniu wzd u cian zewn trz-

nych deskowania. Betonowanie wie ca wykonuje si  równocze nie 

z betonowaniem stropu, chyba e jest to cienki strop monolitycz-

ny - wtedy trzeba to zrobi  dwuetapowo. Najpierw mieszank  be-

tonow  uk ada si  do wysoko ci górnej powierzchni stropu, a po 

jego stwardnieniu ustawia si  deskowanie i dobetonowuje braku-

j c  warstw  na wie cu do za o onej wysoko ci. Wysoko  wie -

ca nie mo e by  mniejsza ni  wysoko  stropu, a szeroko  dobra-

na do rodzaju stropu, ale nie mniejsza ni  10–18 cm.

W poprawnie wykonanych cianach dwu- i trójwarstwowych nie ma 

obawy o powstanie mostków termicznych. Warstwa ocieplenia ciany 

jest jednocze nie wystarczaj cym ociepleniem wie ca stropowego.

W cianach jednowarstwowych z betonu komórkowego lub ce-

ramiki poryzowanej konieczne jest natomiast docieplenie wie -

ców. ciany te maj  grubo  36 lub 44 cm, z czego wieniec zajmu-

je zwykle oko o 20 cm, pozostaje zatem do  miejsca (10–12 cm) 

na izolacj  termiczn . Jako os on  przysz ej izolacji termicznej na 

poziomie stropu od strony zewn trznej wymurowuje si  licuj c

z powierzchni cian zewn trznych ciank  z p ytek z betonu ko-

mórkowego (grubo ci 5 cm) lub os onowych pustaków ceramicznych 

– (8–12 cm). Aby tak cienka  cianka nie przewróci a si  podczas 

betonowania, trzeba j  podeprze  od zewn trz desk  przymoco-

wan  do muru. Za ciank  umieszcza si  styropian.

Co powinno si  sprawdzi  podczas wykonywania stropu przez 
ekip  budowlan ?
Kontrol  prac przy uk adaniu stropu powinien si  zajmowa  kie-

rownik budowy. Do jego obowi zków nale y m.in. sprawdzenie 

zgodno ci wykonanego zbrojenia z projektem, stabilno ci podpór 

i ich wypoziomowania. W trakcie betonowania stropu kierow-

nik budowy powinien te  dopilnowa , by beton by  rozk adany 

równomiernie, nale ycie odpowietrzany i zag szczany, a grubo

uk adanej warstwy by a zgodna z projektem.  Kierownik budowy 

powinien te  dokona  odbioru: zmontowanego deskowania czy 

stemplowania i potwierdzi  to wpisem do dzienniku budowy, po-

twierdzaj cym, e odebra  u o enie zbrojenia.

Powinien kontrolowa  wszystkie etapy budowy domu i ich odbiór 

dokumentowa  wpisem do dziennika budowy.

Szalowanie wie ca

Gdy beton wi e, kierownik budowy powinien sprawdzi , czy konstrukcja jest nale ycie piel gnowana, to znaczy chroniona przed wysychaniem podczas 

upa ów, czy te  przed przymrozkami
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Jak zapobiec tworzeniu si  mostków termicznych na stropie?
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Jak robi si  otwory w wykonywanym stropie?

Strop g sto ebrowy. Je li otwór b dzie 

niewielki, na przyk ad na przej cie rury 

wodno-kanalizacyjnej, wówczas wystar-

czy przewierci  otwór w stropie, ale wolno 

to zrobi  tylko przez pustaki. Wykonanie 

otworu na przewód kominowy z o ony 

z kilku kana ów b dzie wymaga  usuni -

cia kilku pustaków, tak by powsta  otwór 

o danych wymiarach. Tak powsta  prze-

strze  trzeba odeskowa  przed betonowa-

niem stropu. Je li otwór ma by  wi kszy, 

na przyk ad na przej cie kilku ustawionych 

obok siebie przewodów kominowych lub 

schodów, przez których rzut przechodzi 

jedna lub wi cej belek  stropowych, trzeba 

na obrze u otworu zastosowa  belki zwane 

wymianami. Te przygotowane na budowie 

dodatkowe belki, prostopad e do belek stro-

powych, prowadzi si  tak, by przej y ob-

ci enia od belek, które nie maj  podpar-

cia z obu stron i przekaza y obci enia na 

najbli ej po o one belki stropowe, oparte 

na cianach no nych.

Stropy monolityczne. Aby uformowa  nie-

wielki otwór – na przyk ad na przewód insta-

lacyjny, mo na przed betonowaniem stropu 

umie ci  mi dzy zbrojeniem wk adk  ze sty-

ropianu, a nast pnie usun  j  po zwi zaniu 

betonu. Wi ksze otwory – na komin lub scho-

dy – powinny by  wcze niej uwzgl dnione 

w projekcie; na kraw dziach takiego otwo-

ru musi by  bowiem u o one odpowiednie 

zbrojenie, a same kraw dzie – powinny by

odeskowane przed zabetonowaniem stropu. 

W p ytach stropów filigran mo na wywier-

ci  ma e otwory rednicy do 20 cm, oczywi-

cie nie naruszaj c zbrojenia. 

Strop prefabrykowany. W stropach z p yt ka-

na owych mo na wierci  samodzielnie drob-

ne otwory do 20 cm, ale tylko przez kana y – 

bez naruszania cz ci no nych p yt – a wi c

pasm p yty mi dzy nimi. W p ytach z beto-

nu komórkowego mo na wierci  otwory do 

15 cm. Wi ksze otwory wymagaj  wykonywa-

nia ró nego rodzaju wzmocnie ; ich projekt 

i wykonanie trzeba powierzy  fachowcom.
Wi ksze otwory, np. schody, powinny by

uwzgl dnione w projekcie

fo
t.
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Jak po czy  balkon ze stropem?

Balkony najcz ciej wykonuje si  jako zakotwion  w wie cu p yt

elbetow . Taka p yta pracuje jak wspornik, co oznacza, e jej gór-

na warstwa jest rozci gana, dlatego pr ty jej zbrojenia trzeba umie-

ci  w górnej strefie i zakotwi  w wie cu stropowym. Na styku 

p yty balkonowej i ciany zewn trznej powstaje mostek termiczny, 

dlatego p yta powinna by  mo liwie najcie sza, jednak nie mo e

mie  mniej ni  8 cm grubo ci. P yt  tak  mo na wykona  bezpo-

rednio w miejscu budowy – w odpowiednio podpartym deskowa-

niu. Mo na te  wstawi  gotow , prefabrykowan  p yt  z wyprowa-

dzonym z niej zbrojeniem, które kotwi si  w wie cu. Ze wzgl du

na ci ar takiego prefabrykatu do jego monta u b dzie potrzebny 

d wig lub wci garka o wystarczaj cym ud wigu. 

P yt  balkonow  mo na te  oprze  na kszta townikach stalowych 

osadzonych w wie cu. Dzi ki umieszczeniu wk adki styropianu 

na styku p yty ze cian , eliminuje si  mostek termiczny. 

Kszta t i wysoko  stalowych belek no nych zale y od wysi gu 

i obci enia balkonu i musi by  okre lona przez konstruktora. 

Ko ce belek powinny by  spi te przyspawanymi pr tami, co za-

pobiegnie ich rozchylaniu si . P yt   mo na betonowa  w desko-

waniu podwieszonym do belek no nych.

Warto równie  wspomnie  o rozpowszechnionych w Niemczech 

(ale od lat dost pnych te  w Polsce) cznikach zbrojeniowych 

z wk adk  izolacyjn  ze styropianu ekstrudowanego. Zbrojenie 

kotwi si  przez zabetonowanie w stopie i p ycie balkonowej: sty-

ropian skutecznie eliminuje mostek cieplny.

Nie ma co przesadza  ze znaczeniem mostków cieplnych przy osa-

dzeniu p yty balkonowej – w ogólnym bilansie strat ciep a domu 

ma to znikome znaczenie. Natomiast belki stalowe daj  mniej wi -

cej takie samo przenikanie ciep a jak czniki zbrojeniowe, które 

s  znacznie dro sze.

Znacznie korzystniejsz , bo woln  od mostków konstrukcj  bal-

konu jest niemaj ca styku ze cian  p yta oparta na s upach (za-

miast sporników).
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Balkon jest konstrukcj  trudn  i je li planujemy budow  domu 

z ogrodem, dobrze jest rozwa y , czy nie lepiej si  bez niego obej
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Na stropach z p yt prefabrykowanych ciany dzia owe mo na usta-

wia  w dowolnym miejscu. Stropy monolityczny i filigran mog

by  tak zaprojektowane, by przenosi y obci enia od cian dzia-

owych: decyduje o tym konstruktor w czasie projektowania stro-

pu. Na pozosta ych stropach ciany dzia owe trzeba ustawia  w 

miejscach przewidzianych w projekcie.

Stropy g sto ebrowe wymagaj  dodatkowego zbrojenia pod cia-

ny ustawiane na pustakach równolegle do belki stropowej, inaczej 

obci enie cian  dzia ow  mog oby spowodowa  przeci enie bel-

ki stropowej i jej nadmierne ugi cie. Dlatego pod ciany dzia owe

stosuje si  w tych stropach zwi kszon  liczb  belek (dwie lub na-

wet trzy obok siebie). 

Je eli ciana dzia owa ma sta  w poprzek belek stropowych, stro-

pu nie trzeba wzmacnia .

Uwaga! Je li chcemy zmieni  po o enie cian dzia owych, skon-

sultujmy to z architektem lub konstruktorem. Zdecyduje on, czy 

strop wymaga wzmocnienia, czy nie.

Czy stropy wymagaj  wzmacniania pod ciany dzia owe?

Na stropach g sto ebrowych mog  pojawi  si  rysy spowodowane nierównomiernym 

ugi ciem belek wskutek ich nierównomiernego obci enia, a w nast pstwie tego – od-

dzielnego uginania si  pojedynczych belek, czyli w a nie „klawiszowania”. Sufit  kla-

wiszuj cego stropu g sto ebrowego pokrywa si  nieestetycznymi rysami. Zjawisku 

klawiszowania takich stropów zapobiega si  przez wykonanie jednego lub dwóch e-

ber rozdzielczych.

W pozosta ych stropach mog  si  pojawi  p kni cia na z czach p yt spowodowane 

ich osiadaniem. Z klasycznym klawiszowaniem nie ma to wiele wspólnego, ale skut-

ki s  takie same – p kni cia wzd u czenia p yt. P yty nie s  bowiem konstrukcyjnie 

po czone ze sob  (brak warstwy nadbetonu), zatem pracuj  niezale nie, a osiadanie 

mo e by  spowodowane np. wi kszym obci eniem jednej z p yt (np. cianka dzia o-

wa) lub ugi ciem nadpro a. 

W stropie typu filigran zapobiega si  temu zjawisku, uk adaj c w warstwie nadbetonu 

siatk  lub pr ty d ugo ci oko o 50 cm, aby zespoli  elementy. 

P yty prefabrykowane stropowe maj  tak ukszta towane kraw dzie boczne, by elementy 

nie klawiszowa y: po u o eniu tworz  „zamek” lub po czenie na pióro i wpust. Po u o-

eniu p yt szczeliny na po czeniach wype nia si  zapraw  cementow . Wyst powaniu 

rys na stykach p yt mo na w pewnym stopniu zapobiec, wzmacniaj c te styki siatk

przed ich wyko czeniem.

Co to jest „klawiszowanie”?

S  to wystaj ce ze stropu kawa ki pr tów zbrojeniowych zabetonowane w nim w miej-

scu, gdzie u o one jest dodatkowe zbrojenie. U atwiaj  one znalezienie tego miejsca na 

jednolitej powierzchni wykonanego stropu. wiadki umieszcza si  te  tam, gdzie maj

by  wykonane s upy podpieraj ce konstrukcj  dachu, a tak e wzd u  linii przebiegu 

cian dzia owych.

Co to s  „ wiadki”?

Za ó my, e nasza ekipa to czterech 

wprawnych robotników. Wykonanie stro-

pu monolitycznego zajmie im najwy ej

4–5 dni: tyle b dzie trwa o zmontowanie 

deskowania stropu, przygotowanie i u o-

enie zbrojenia, a potem – u o enie i pie-

l gnacja betonu. 

Ze stropem g sto ebrowym powinni po-

radzi  sobie w ci gu 2–3 dni. Musz  pod-

stemplowa  strop, odeskowa  wieniec, 

u o y  belki stropowe i pustaki oraz zbro-

jenie wie ca i eber rozdzielczych. Po tych 

przygotowaniach betonuj  konstrukcj ,

a potem piel gnuj  twardniej cy  beton. 

Wykonaniu stropu filigran powinno za-

j jeden dzie . Zaczyna si  od u o enia 

p yt, ich monta  nie powinien trwa  d u-

ej ni  2–3 godziny. Reszta czasu to u o-

enie dodatkowego zbrojenia i wylanie 

nadbetonu.

Strop prefabrykowany – z p yt kana o-

wych lub z betonu komórkowego – facho-

wa ekipa u o y w jeden dzie . Po u o eniu 

p yt trzeba b dzie jeszcze przygotowa  de-

skowanie i zbrojenie wie ca, a potem za-

betonowa  go i piel gnowa  beton. 

Zbrojenie i betonowanie wie ca to odr b-

ny problem, cho  prace wykonuje si  rów-

nocze nie ze stropem. Czasoch onno

wykonania nie zale y natomiast od rodza-

ju stropu, a raczej od rodzaju cian (kwe-

stia szalowania i ocieplenia).

Jak d ugo trwa 
budowa 100 m2

stropu?

U o enie stropu 

kana owego sprawnej 

ekipie powinno zaj

1 dzie

fo
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Aby zapobiec klawiszowaniu stropów g sto ebrowych, wykonuje si  jedno lub dwa ebra 

rozdzielcze
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Jak wykonuje si  strop tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym?

Na  takim stropie trzeba u o y  izolacj  przeciwwilgociow  i ter-

miczn  (grubo ci 12–15 cm) oraz warstw  dociskow  (grubo ci 

oko o 5 cm). Dlatego te  p aszczyzna surowej p yty tarasowej po-

winna by  obni ona o 10–15 cm w stosunku do pod ogi w po-

mieszczeniach nad parterem. Dzi ki temu powierzchnia tarasu 

po wyko czeniu znajdzie si  nieco poni ej pod ogi s siaduj cego 

z nim pomieszczenia. Takie przesuni cie poziomów mo na uzy-

ska  w dwojaki sposób:

przez u o enie stropu tarasowego takiej samej wysoko ci jak 

w pozosta ej cz ci domu na ni szym poziomie,

przez zast pienie w tym miejscu grubego stropu cie szym – 

z monolityczn  p yt  grubo ci oko o 10 cm.

W wariancie pierwszym sufit w miejscu u o enia stropu taraso-

wego obni y si , co trzeba uwzgl dni  przy stawianiu cian i wy-

prowadzi  je wy ej. W drugim sufit b dzie na jednakowej wyso-

ko ci na ca ym parterze.

Wykonanie stropu p ytowego wymaga ustawienia szalunku i pod-

pór. Zbrojenie wyliczone przez projektanta uk ada si  w ten sam 

sposób jak w stropach monolitycznych i kotwi w wie cu okala-

j cym taras.

Stop nad pomieszczeniem ogrzewanym

Kiedy jaki strop?

Najwi ksz  popularno ci  ciesz  si stropy g sto ebrowe typu 

teriva ze wzgl du na atwo  u o enia i dost pno  belek i pu-

staków stropowych. Wymagaj  starannego podparcia z u yciem 

drewna budowlanego lub regulowanych stojaków, z tym, e sto-

jaki nie wsz dzie mo na wypo yczy .

Na strop monolityczny mo na decydowa  si  wtedy, gdy wyko-

nawca dysponuje szalunkiem wielokrotnego u ycia lub mo e je 

wypo yczy . Tradycyjne deskowanie wymaga u ycia sporej ilo ci 

drewna, a ponadto nie zapewnia równej powierzchni sufitu. 

Strop prefabrykowany cz sto bywa najta szym rozwi zaniem, 

ale nadaje si  g ownie do u o enia na cianach o prostym zary-

sie, bez wykuszy ani krzywizn. 

Stropy typu filigran s  nieco dro sz  alternatyw  dla stropów mo-

nolitycznych i nadaj  si  szczególnie do budynków o  nieregular-

nym zarysie cian zewn trznych.

Ceramiczne stropy g sto elbetowe – dzi ki du ym gabarytom 

pustaków i du emu rozstawowi osiowemu belek (rozpi to ci nawet 

do 8 m w wietle ciany) skracaj  czas wykonania stopu

fo
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Przeci tne koszty wykonania stropu zawieraj  si  w granicach 120–160 z /m2, w zale no ci od rodzaju stropu. Wybór powinien wynika  przede 

wszystkim ze wzgl dów konstrukcyjnych, nie ka dy rodzaj stropu nadaje si  do zastosowania w konkretnych warunkach. Na koszt wykonania 

stropu ma te  wp yw jego rozpi to , gdy  im wi kszy jest rozstaw podpór, tym grubszego zbrojenia strop wymaga i tym grubsza powinna by

warstwa betonu. Przy szacowaniu kosztów trzeba te  bra  pod uwag  wymagania co do sprz tu monta owego okre lonego rodzaju oraz do-

st pno  takiego sprz tu w najbli szej okolicy.

Ile kosztuje strop?

warstwa 
wyko czeniowa
hydroizolacja 
podp ytkowa

warstwa dociskowa
hydroizolacja
styropian EPS 
100/038 gr. 10 cm
hydroizolacja
warstwa spadkowa


