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W
ybór najbardziej odpowiedniej

konstrukcji stropowej dla nasze-

go domu jest kompromisem

mi dzy jego w a ciwo ciami u ytkowymi,

atwo ci  wykonania oraz kosztami.

Niemniej mo na si  pokusi  o wskazanie

preferowanych rozwi za  dla ró nych

projektów budynków. Przede wszystkim,

na ca ej powierzchni kondygnacji nie

trzeba uk ada  tego samego rodzaju stro-

pu. Mo na zastosowa  rozwi zanie mie-

szane, gdzie np. cz  powierzchni stro-

powej uk ada si  jako strop g sto ebrowy,

a cz  jako p ytowy. 

Technologia wykonania stropu rzutuje

bezpo rednio na koszty materia ów pod-

stawowych i pomocniczych, robocizny

oraz u ytego sprz tu. Przy doborze stropu

musimy wi c bra  pod uwag :

g sto  i rodzaj niezb dnych podpór

monta owych;

konieczno  wykonania pe nego lub

cz ciowego deskowania;

konieczno  wykonania zbrojenia

g ównego i pomocniczego;

sposób transportowania materia ów;

ilo  i sposób przygotowania mieszan-

ki betonowej;

przestój technologiczny zwi zany z ko-

nieczno ci  stwardnienia betonu.

GDZIE JAKI STROP?
Strop g sto ebrowy na belkach prefabry-

kowanych – to standardowe rozwi zanie

w budynkach o regularnych kszta tach

i rozpi to ci  podpór do 7 m. Przy doborze

odmiany tego stropu warto bra  pod uwag

rozstawienie belek (przy wi kszych odle-

g o ciach atwiej zmie ci  mi dzy nimi np.

komin). Miejsca ustawienia ci kich cia-

nek dzia owych przebiegaj cych wzd u  be-

lek powinny by  wcze niej ustalone.

R A P O R T CIANY I STROPY

Strop ma znaczenie

konstrukcyjne, izolacyjne

i funkcjonalne. Usztywnia

budynek, utrudnia

przep yw ha asów i cie-

p a mi dzy pi trami.

W poj ciu domowników

funkcjonuje jako sufit

albo pod oga i jest

darzony absolutnym

zaufaniem.

STROPY

Najwa niejsze jest
bezpiecze stwo

CEZARY JJANKOWSKI
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Strop z p yt kana owych – zalecany

w domach o prostych kszta tach i rozpi -

to ci podpór poni ej 6 m. Szeroko

i d ugo  pasma stropu powinna odpo-

wiada  wymiarom modu owym p yt. Po-

zwala na dowolne ustawianie cianek

dzia owych.

Strop p ytowy monolityczny – uk ada-

ny jest g ównie przy du ych rozpi to-

ciach i nieregularnym kszta cie.

Zwi kszon  wytrzyma o  potrzebn

pod obci enia skupione atwo uzyska

uk adaj c dodatkowe pr ty zbroje-

niowe.

Strop drewniany –  w domach murowa-

nych mo e by  uk adany nad ostatni

kondygnacj , gdy poddasze nie b dzie

wykorzystywane na cele mieszkalne. 

ILE TO KOSZTUJE?
Orientacyjny koszt u o enia stropu nie-

zale nie, od jego rodzaju, wynosi prze-

ci tnie100-120 z /m2. Istotny udzia  ma-

j  tu koszty robocizny i materia ów po-

mocniczych – g ównie deskowania

i podpór – które mog  kszta towa  si

bardzo ró nie, zale nie od lokalnego

rynku pracy, zakupu lub wypo yczenia

deskowa . Wi kszo  elementów stro-

powych wykonywana jest w lokalnych

wytwórniach, tak wi c i koszt materia-

ów podstawowych mo e do  znacznie

si  ró ni . Warto te  zwróci  uwag  na

to, aby wykorzysta  do budowy stropu

mo liwie du o elementów prefabryko-

wanych, co gwarantuje ich jako  i po-

zwala na unikni cie powa niejszych

b dów. Nie warto te  oszcz dza  na be-

tonie – samodzielne przygotowanie jest

nieco ta sze, ale nie gwarantuje dobrej

jako ci. Do tego d ugo trwa rozprowa-

dzenie betonu (np. rozwo enie taczka-

mi), co utrudnia lub wr cz uniemo li-

wia dobre po czenie  kolejnych porcji

betonu.

KONSTRUKCJE ELBETOWE
Stropy elbetowe s  powszechnie stoso-

wane w domach murowanych i praktycz-

nie zast pi y ju  popularne niegdy  stro-

py na belkach stalowych. Pod wzgl dem

konstrukcyjnym mo na wyró ni  dwa za-

sadnicze ich rodzaje – stropy ebrowe

i p ytowe. Ka dy z tych rodzajów mo e

by  uk adany w ró nych technologiach –

od w ca o ci  wykonywanych na budowie

STROPY

No no – decyduje o mo liwo ci obci enia

stropu nie tylko wyposa eniem domu i lud mi,

ale równie ciankami dzia owymi i podporami

konstrukcji dachowej. Standardowe obci enie

u ytkowe przyjmuje si  na poziomie 1,5 kN/m2,

ale w miejscach gdzie wyst puj  obci enia

skupione no no  musi by  zwi kszona. Niektó-

re konstrukcje stropowe pozwalaj  na  zmiany

w zakresie obci e  skupionych, poniewa  ich

no no  znacznie przewy sza 1,5 kN/m2. W in-

nych rozwi zaniach wykonuje si  wzmocnienia

np. dodatkowe ebro lub zag szczenie zbroje-

nia stosuje si  w miejscu ustawienia ci kiej

cianki dzia owej.

Rozpi to – w wi kszo ci domów rozpi to

stropu, a wi c odleg o  miedzy podporami, nie

przekracza 6 m i wtedy mo na u o y  dowolne

konstrukcje stropowe. Przy rozpi to ciach do

7,5 m mo na wykorzysta  niektóre odmiany

stropów g sto ebrowych, a powy ej tej warto-

ci konieczne jest u o enie stropu p ytowego.

Trzeba te  pami ta , e d ugo  elementów

konstrukcyjnych stropu musi by  o 15-20 cm

wi ksza ni  odst p mi dzy podporami. Jest to

niezb dne do prawid owego oparcia ich na

cianach po 7-10 cm z ka dej strony. 

Wysoko  kkonstrukcyjna – zale nie od rodzaju

stropu mo e wynosi  12-30 cm. Gruby strop to

konieczno  „do o enia” stopnia w schodach na

wy sz  kondygnacj , ale niekiedy jest on nie-

zb dny. Tak  sytuacj  mamy wówczas, gdy

strop przykrywa równie  wykusz, nad którym

znajduje sie taras. Przy ma ej wysoko ci kon-

strukcyjnej stropu nie zmie cimy niezb dnego

ocieplenia na pod odze tarasu i konieczne b -

dzie obni enie sufitu w cz ci nad wykuszem.

Gdy strop ma grubo  25-28 cm, przykrycie nad

wykuszem wykonujemy w formie p yty grubo ci

12 cm na której swobodnie zmie ci si  wyma-

gane ocieplenie.

T umienie dd wi ków – problem akustyki stropu

w domu jednorodzinnym nie jest tak istotny jak

w budynkach wielorodzinnych, ale jednak warto

zadba  o to aby d wi ki – zw aszcza uderzenio-

we –  nie rozchodzi y si  po ca ym domu. 

Decyduj ce znaczenia dla dobrego wyg uszenia

ma ci ar  stropu. Gdy wa y on powy ej

300 kg/m2 to nawet bez dodatkowej izolacji

akustycznej ha as nie powinien dokucza

mieszka com.

Ciep ochronno – izolacyjno  cieplna kon-

strukcji stropowej praktycznie nie ma adnego

znaczenia, zw aszcza gdy strop rozdziela ogrze-

wane kondygnacje. Jedynie w stropach nad

piwnic  powinna by  ograniczona przenikalno

cieplna, któr  bardzo atwo uzyska  uk adaj c

ocieplenie na suficie piwnicy lub pod odze

parteru.   

Klawiszowanie – obci enie powierzchni stropu

nigdy nie jest równomierne i w miejscach gdzie

wyst puj   wi ksze naciski mo e dochodzi  do

ugi cia si  konstrukcji. Je li strop nie jest jed-

norodny, jak ma to miejsce w stropach ebro-

wych, to nast puje ugi cie pojedynczych belek

i pojawienie sie p kni . Nie s  one gro ne dla

wytrzyma o ci, ale szpec  powierzchni  wyko -

czonego sufitu. Klawiszowaniu w pewnym stop-

niu zapobiega wykonanie tzw. ebra rozdzielcze-

go w poprzek przebiegu belek oraz u o enie

grubej warstwy nadbetonu klasy B 20. 

CO CCHARAKTERYZUJE SSTROPY?

Strop gg sto ebrowy CCeramStrop gg sto ebrowy FFertStrop gg sto ebrowy TTeriva
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po uk adanie gotowych elementów prefa-

brykowanych.

Stropy ebrowe charakteryzuj  si  tym, e

g ównym elementem no nym s elbetowe

belki rozstawione w pewnych odleg o ciach

mi dzy sob , a przerwy mi dzy nimi wy-

pe niaj  elementy w formie pustaków lub

innych materia ów. W budownictwie jed-

norodzinnym wykorzystuje si  g ównie te

rodzaje stropów, w których rozstaw eber

nie przekracza 60 cm (dlatego nazywane s

stropami g sto ebrowymi). Wykonywane

mog  by  w trzech technologiach:

w ca o ci przygotowywane na budowie

tzw. stropy Ackermana, obecnie ju  rzad-

ko stosowane; 

cz ciowo prefabrykowane, sk adaj ce

si  z wst pnie obetonowanych kratownic

z pr tów stalowych w formie belki i opie-

raj cym si  na nich wype nieniu najcz -

ciej z pustaków betonowych lub cera-

micznych. Zwi zanie wszystkich elemen-

tów stropu nast puje poprzez zabetono-

wanie ca ej powierzchni; 

uk adane z prefabrykowanych p yt

z otworami. Po czenia mi dzy nimi two-

rzone s  przez specjalnie ukszta towane

zamki wype niane nast pnie betonem.    

Charakterystyczn  cech  stropów ebro-

wych jest ich  du a grubo  25-30 cm wy-

nikaj ca z konieczno ci uzyskania wyma-

ganej wytrzyma o ci przy stosunkowo

ma ej ilo ci zbrojenia. 

Stropy p ytowe tworzone s  przez zabeto-

nowanie równomiernie roz o onego zbro-

jenia na ca ej ich powierzchni. W miej-

scach szczególnie obci onych stosuje si

dozbrojenie w formie dodatkowych pr -

tów. Równomierne zbrojenie pozwala na

uzyskanie ma ej grubo ci konstrukcyjnej

stropu – w domach jednorodzinnych wy-

nosi ona najcz ciej 12-15 cm. Ich zalet

jest równie  brak sk onno ci do klawiszo-

wania. Stropy p ytowe mog  by  wykony-

wane w dwóch technologiach:

R A P O R T

120 2 0 0 7 1−2

CIANY I STROPY

Prefabrykowany sstrop p ytowy ttypu FFiligranStrop gg sto ebrowy PPorotherm Strop gg sto ebrowy AAckermana
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STROP AACKERMANA JJEST
ODPORNY NNA KKLAWISZOWANIE

Pod wzgl dem  konstrukcyjnym jest on taki

sam jak stropy g sto ebrowe uk adane na bel-

kach prefabrykowanych. W obu przypadkach

elementami no nymi s elbetowe ebra po -

czone u góry warstw  nadbetonu. Wyst puj

wi c jedynie ró nice w technologii wykonania.

W stropach Ackermana zbrojenie wykonuje si

bezpo rednio na budowie a w gesto ebrowych

stropach prefabrykowanych ebra dostarczane

s  w postaci gotowych belek. Inny te  jest spo-

sób szalowania. Strop Ackermana wymaga

ustawienia szalunku pod ka dym zbrojeniem

tak, aby mog y na nim oprze  si  równie  pu-

staki wype niaj ce. Natomiast w stropach pre-

fabrykowanych wystarczy rozstawi  podpory

w odst pach co ok. 1,5 m. 

Uwaga! Przy rozpi to ciach powy ej 4 m w obu

rodzajach stropów nale y utworzy  poprzecznie

ustawione ebro rozdzielcze zapobiegaj ce w a-

nie klawiszowaniu. 

P YTY ERA SKIE NNIE NNADAJ  SSI
DO DDOMÓW JJEDNORODZINNYCH

Niech  niektórych wykonawców do uk adania

prefabrykowanych  stropów kana owych wyni-

ka prawdopodobnie z dwóch powodów – uprze-

dze  do starszej, le wspominanej technologii

wielkop ytowej lub malej op acalno ci (zarobek

na roboci nie jest dla wykonawcy znacznie

mniejszy ni  przy stropach w innych technolo-

giach). Argumentem na „nie” jest te  koniecz-

no  sprowadzenia d wigu oraz niebezpiecze -

stwo powstawania p kni  na czeniach p yt.

W rzeczywisto ci stropy te w ostatecznym roz-

rachunku s  najta sze, szybkie w monta u,

a ich du y ci ar zapewnia bardzo dobre t u-

mienie ha asów. Koszt wynajmu d wigu nie po-

winien przekroczy  500 z , a znalezienie opera-

tora nie powinno sprawia  problemu. Zagro e-

nie ewentualnymi p kni ciami wzd u czenia

p yt skutecznie eliminuje staranne ich u o enie

i wype nienie spoiny materia em elastycznym

albo wyko czenie sufitem podwieszanym. Oczy-

wi cie, nie w ka dym budynku mo na u o y

p yty era skie. Przeszkod  mo e by  ograni-

czona rozpi to  czy te  skomplikowany kszta t,

albo niemo liwo  dojazdu d wigiem.

Uwaga! Realnym utrudnieniem w zastosowaniu

kana owego stropu prefabrykowanego jest

ograniczona dost pno  – ich produkcj  zajmu-

je si  stosunkowo niewiele firm i wykonuj  one

p yty pod konkretne zamówienie.

CIAN  PPOD SSTROPEM TTRZEBA
PRZEMUROWA  CCEG

W czasach kiedy do uk adania stropów wyko-

rzystywano belki stalowe, wykszta ci o si  prze-

konanie, e ostatni  warstw ciany no nej

trzeba przemurowa  (np. pe n  ceg , która ma

du  odporno  na ciskanie). By o to koniecz-

ne np. w przypadku u ycia do budowy cian

materia ów o niskiej wytrzyma o ci na ciska-

nie jak chocia by beton komórkowy, gdzie brak

cegie  móg  doprowadzi  do pojawienia sie p k-

ni  i wykrusze  w miejscach oparcia belek.

U o enie kilku warstw cegie  sprzyja o rozk ado-

wi obci enia na wi ksz  powierzchni  i chroni-

o przed uszkodzeniem ni ej u o onej warstwy.

Obecnie, gdy do budowy stropów wykorzystuje

si  g sto rozstawione belki prefabrykowane lub

wykonuje stropy monolityczne, naciski punkto-

we s  znacznie mniejsze i nawet przy stawianiu

cian z elementów o niskiej wytrzyma o ci na

ciskanie nie ma potrzeby uk adania warstw

wzmacniaj cych. Stropy gesto ebrowe do cza-

su zabetonowania opieraj  si  na ryglach po-

ziomuj cych, a po wylaniu betonu i jego stward-

nieniu strop razem z wie cem tworzy monoli-

tyczn  konstrukcj  – obci enia rozk adaj  si

równomiernie na ca  powierzchni  oparcia. 

MITY II FFAKTY
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w ca o ci wylewane na miejscu budowy

w pe nym deskowaniu. Obecnie szalunki

z desek coraz cz ciej zast powane s  przez

systemowe deskowania wielokrotnego u y-

cia co znacznie u atwia prace i zapewnia

wysok jako  stropu. Zbrojenie mo e by

przygotowywane bezpo rednio na budowie

lub dostarczone z zak adu zbrojarskiego; 

cz ciowo prefabrykowane w formie

cienkich p yt, które po oparciu na cianach

no nych dodatkowo podpiera si  i zalewa

betonem do okre lonej grubo ci.

Prefabrykowane belki stropowe oraz do-

stosowane do nich pustaki tworz systemy

stropów gesto ebrowych o ró nych na-

zwach. Ró ni  si  one mi dzy sob   rozsta-

wem belek, wysoko ci  konstrukcyjn ,

osi gan  rozpi to ci  i obci eniem u yt-

kowym, materia em u ytym do produkcji

pustaków wype niaj cych. Do najcz ciej

stosowanych nale  stropy systemu teriva

w ró nych jego odmianach, o rozstawie be-

lek 45 lub 60 cm i d ugo ci  do 7,8 m.  Do-

puszczalne obci enia u ytkowe mog do-

chodzi  do 5 kN/m2, ale najcz ciej stosuje

si  odmiany o parametrach 1,5  lub

3 kN/m2. Belki kratownicowe z zabetono-

wanymi stopkami wspó pracuj  z pustaka-

mi keramzytobetonowymi lub betonowy-

mi. Podobn  konstrukcj  maj  belki syste-

mu ceram i fert, z tym, e stopki kratowni-

cy zabetonowane s  w kszta tce ceramicz-

nej a pustaki wykonuje si  z ceramiki. Pod

wzgl dem u ytkowym i zasad monta u

wszystkie te systemy s  bardzo zbli one i o

ich wyborze decyduj  parametry obci al-

no ci oraz, oczywi cie, cena. Prefabryko-

wane stropy gesto ebrowe wymagaj  pod-

parcia na czas betonowania. Rozstaw pod-

pór nie powinien by  wi kszy ni   1,5 m.

Ze wzgl du na stosunkowo lekkie belki

monta  stropu mo e odbywa  si  r cznie,

ale betonowanie lepiej przeprowadzi  przy

u yciu pompy do betonu. Do najcz ciej

pope nianych b dów przy uk adaniu tych

stropów nale y niestabilne oparcie podpór

i niestaranne wypoziomowanie oparcia be-

lek. Strop dostateczn wytrzyma o  uzy-

skuje po ok. 3 tygodniach i do tego czasu

nie powinno si  go nadmiernie obci a .

G sto ebrowe stropy wykonywane

w ca o ci na budowie to coraz rzadziej

ju  stosowane konstrukcje typu Acker-

man. Strop ten sk ada si  z odpowiednio

ukszta towanych pustaków ceramicz-

nych, mi dzy którymi – po u o eniu na

deskowaniu – tworz  si  równoleg e ka-

na y. Umieszcza si  w nich pr ty zbroje-

niowe o wyliczonej rednicy  oraz strze-

miona. Kana y z u o onym zbrojeniem

wype nia si  betonem  tworz c jednocze-

nie 3-4-centymetrow  warstw  nadbeto-

nu nad pustakami. Przy wi kszych roz-

pi to ciach wykonuje si  równie ebra

rozdzielcze zapobiegaj ce klawiszowaniu.

Wykonanie takiego stropu wymaga usta-

wienia a urowego deskowania pod ca

powierzchni  stropu, do czego potrzeba

du ej ilo ci drewna szalunkowego.

Stropy p ytowe kana owe, nazywane

równie era skimi, s  bardzo atwe do

u o enia, a po zamontowaniu niemal

natychmiast mo na je w pe ni obci a .

W porównaniu z innymi rozwi zaniami

s  najta sze – ich u o enie zajmuje nie

wi cej ni  3-4 godziny przy u yciu

d wigu.    Stropy kana owe mo na trak-

towa  jak gotowe do u o enia „pasy”

stropu g sto ebrowego, o znormalizo-

wanych d ugo ciach i szeroko ciach.

Ich wysoko  konstrukcyjna wynosi

24 cm, a typowa no no  to 3,9 kN/m2,

czyli ponad dwukrotnie wy sza ni  zwy-

k ych stropów g sto ebrowych. Produ-

kowane s  te  p yty o szeroko ci 60 cm

o no no ci 5,7-8,5 kN/m2, co pozwala

bez adnych ogranicze  i wzmocnie

stawia  na nich nawet ci kie cianki

dzia owe. D ugo ci stopniowane co

30 cm obejmuj  zakres rozpi to ci

2,4-6 m, ale s  producenci oferuj cy

p yty o d ugo ci ponad 7 m. Szeroko

p yt jest równie  stopniowana co 30 cm

w przedziale 60-150 cm . Kana y wzd u

p yty o rednicy ok. 18 cm pozwalaj  na

wykorzystanie ich do poprowadzenia

tam ró nych  instalacji w cznie z kana-

ami wentylacji mechanicznej.

Stropy p ytowe monolityczne charakte-

ryzuj  si  mo liwo ci  uzyskania bardzo

du ych rozpi to ci – nawet do 12 m, co

umo liwia zaprojektowanie jednoprze-

strzennych  pomieszcze  o powierzchni

kilkudziesi ciu metrów. Do ich wykona-

nia niezb dne jest u ycie systemowych

deskowa  wielokrotnego u ytku, które

mo na wypo yczy . Sposób zbrojenia

musi by ci le okre lony w projekcie –

mo na te  zamówi  gotowe zbrojenie, co

pozwoli na unikni cie ewentualnych b -

dów przy jego monta u. Ustawienie de-

skowania oraz zbrojenie p yty powinno

by  prowadzone pod nadzorem kierowni-

ka budowy lub inspektora. Nast pnie ca-

 powierzchni  stropu zalewa si  beto-

nem do wysoko ci okre lonej w projekcie. 

Na monolitycznych stropach p ytowych

(prefabrykowanych lub wylewanych w de-

skowaniu) mo na prowadzi  dalsze roboty

budowlane po 3-4 dniach. Demonta  pod-

pór i deskowania wykonuje si  nie wcze-

niej ni  po 3 tygodniach. W okresie doj-

rzewania betonu konieczna jest jego piel -

gnacja – polewanie wod  i ochrona przed

nadmiernym nas onecznieniem.

Deskowanie b dzie niepotrzebne je li za-

mówimy  p yty  prefabrykowane b d ce

jednocze nie szalunkiem traconym. S  to

elementy elbetowe o szeroko ci do 2,4 m

i grubo ci 5-7 cm z zabetonowanym zbroje-

niem g ównym (dolne pr ty wzd u ne i po-

przeczne) oraz kratownicami usztywniaj -

cymi p yt  podczas transportu i monta u.

Kszta t p yt dostosowuje si  do wymaga

projektowych – formowane s  skosy, uki,

otwory na klatk  schodow , piony instala-

cyjne, przej cia dla kominów. Do u o enia

takiego stropu konieczny jest d wig oraz

STROPY

Dobór stropu do przykrycia kondygnacji domu to zadanie dla
projektanta i bez porozumienia z nim nie mo emy dokonywa
adnych zmian konstrukcyjnych.
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R A P O R T

ustawienie podpór monta owych w  okre-

lonym rozstawieniu. Nast pnie uk ada si

dodatkowe zbrojenia poprzeczne w miejs-

cach po czenia p yt i ca o  zalewa betonem

do wysoko ci przewidzianej w projekcie.

STROPY DREWNIANE
Stropy drewniane montuje si  przede

wszystkim w domach o konstrukcji szkiele-

towej, z bali oraz w innych technologiach,

jako strop na najwy szej kondygnacji od-

dzielaj cy np. poddasze u ytkowe od stry-

chu. Materia  u yty do jego budowy to

g ównie drewno sosnowe lub wierkowe

wysuszone do wilgotno ci nie wy szej ni

16 proc. i zaimpregnowane preparatami

owado- i grzybobójczymi dopuszczonymi

do stosowania wewn trz pomieszcze .

W zale no ci od sposobu wyko czenia stro-

pu jego elementy mog  by  surowe (drewno

tartaczne) lub strugane (heblowane) a na-

wet poddane dekoracyjnemu frezowaniu.

Drewno nie mo e mie  wad w postaci

ognisk zgnilizny, p kni  przez ca  szero-

ko  przekroju ani du ych s ków. We

wszystkich rodzajach stropów g ówne ele-

menty to belki lub ebra no ne oraz poszy-

cie. Rozpi to  stropów drewnianych  naj-

cz ciej nie przekracza 6 m. Elementy no-

ne z litego drewna zast powane s  niekie-

dy przez belki prefabrykowane produkowa-

ne np. z deszczu ek klejonych, p yt drewno-

pochodnych lub jako konstrukcje in ynier-

skie w postaci drewnianej kratownicy.

W praktyce najcz ciej stosowane s  dwa

rodzaje stropów: ebrowe i belkowe.

Stropy ebrowe montowane s  w budyn-

kach o konstrukcji szkieletowej. ebra wy-

konuje si  z desek grubo ci 38 mm lub

50 mm bali. Wysoko eber zale y od roz-

pi to ci stropu i zawiera si  w granicach

140-200 mm. Rozstaw eber dostosowany

jest do modu u ciany szkieletowej i wynosi

najcz ciej 60 cm. ebra bez dodatkowego

usztywnienia s  zbyt wiotkie, dlatego oprócz

poszycia z p yty OSB montuje si ebra po-

przeczne stabilizuj ce konstrukcj  stropu. 

Stropy belkowe uk adane s  w budyn-

kach drewnianych z bali oraz w domach

murowanych. Elementami no nymi ta-

kiego stropu s  belki drewniane o du ym

przekroju   np. 10 x15 cm, 15x20 cm roz-

stawione co 1-1,5 m. Zbudowany na nich

strop mo e by  pokryty ozdobnym desko-

waniem przybitym od góry (belki widocz-

ne wymagaj  ostrugania ) nazywany stro-

pem nagim lub zosta  os oni ty od spodu

p yt  gipsowo kartonow lub boazeri .

CIANY I STROPY

z ycia wwzi te

Betonowy zamiast drewnianego Marian S.

Postawi em dom o powierzchni  140 m2 z gara em 35 m2. Ca a budowa trwa a

dwa lata i zako czy a si  w pa dzierniku 2006, kiedy to wprowadzili my si  do

domu. Do wykonania mieli my strop mi dzykondygnacyjny o powierzchni

120 m2. Pocz tkowo chcia em zrobi  strop drewniany taki, jaki by  zawarty

w projekcie. Projektant zach ca  mnie do niego, zachwalaj c nisk  cen  i szyb-

ko  wykonania. Jednak s siad, który ju  zamieszka  w domu ze stropem drew-

nianym powiedzia , e gdyby budowa  jeszcze raz to nigdy by takiego nie zrobi ,

bo dos ownie czu  jak pracuje pod stopami, w nocy trzeszczy. Dlatego postano-

wi em zainwestowa  wi cej i wyla  strop betonowy, co oznacza o, niestety, e

musia em oszcz dzi  na innym elemencie domu. Strop monolityczny wyla em

z betonu towarowego. Pracowa a przy nim ekipa zawodowych zbrojarzy. Za jej

prace p aci em 20 z  za 1 m2 (deskowanie, zbrojenie, wylanie betonu, usuni cie

deskowania). Na 1 m2 zu yli my 0,12 m3 betonu i ok. 20 kg stali zbrojeniowej.

Za metr kwadratowy betonu grubo ci 12 cm (cena z pomp  i dojazdem) p aci em

ok. 25 z . Natomiast stal kosztowa a ok. 50 z  (cena materia u potrzebnego do

wykonania 1 m2 stropu) . 

Szczegó owe koszty: 

beton klasy B15 – 15 m3 – 2600 z ;

stal zbrojeniowa – ok. 2 tony – 5000 z ;

robocizna – 2500 z ;

razem: 10 100z

Strop zrobili my sami Leszek

Powierzchnia naszego domu to 150 m2, a powierzchnia stropu: 100 m2. Strop za-

cz li my robi  we wrze niu 2005 r. Prace przebieg y szybko dzi ki sprzyjaj cej

pogodzie - nie spad a ani jedna kropla deszczu, a s o ce do  mocno przygrze-

wa o. Do zimy uda o nam si  zrobi  strop nad piwnic . Zdecydowali my si  na

strop monolityczny grubo ci 13 cm, wieniec 25 cm (4 x f14), strzemiona f6 co

25 cm. Szalunek z desek oparli my na awicach i stemplach. Do prac szalunko-

wych zatrudnili my pomocnika (700 z ) i sami wzi li my 2 tygodnie urlopu.

Wi kszo  prac wykonali my sami – beton w asnej produkcji wylali my przy po-

mocy rodziny. Poza materia ami niezb dnymi do wykonania stropu musieli my

kupi  pilark  – deski do wykonania szalunku trzeba by o przycina  (koszt

420 z .)

Szczegó owe koszty: 

awice – 222 z ;

stemple – po yczone od kolegi;

zbrojenie (stal) – 2977 z ;

drut wi za kowy – 70 z ;

kruszywo 30 ton – 630 z ;

cement 4,45 tony – 1375 z

materia y pomocnicze (gwo dzie itp.) – 100 z , pilarka – 420 z ; razem: 5794 z .

Strop nad parterem kosztowa  mniej wi cej tyle samo. Doszed  jeszcze koszt sty-

ropianu do ocieplenia wie ca – 0,5 m3 za 80 z  oraz konieczno  korzystania

z wyci gu (po yczyli my od znajomych, wi c nic za to nie p acili my).
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