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Nie namawiamy Kowalskich, eby na budowie w asnego domu 

wzi li na siebie odpowiedzialno  za budow  stropu. To zadanie 

dla fachowców. Wszak chodzi o niezwykle odpowiedzialny element 

konstrukcyjny. Warto jednak si  orientowa  jakie konstrukcje 

i technologie s  do wyboru. Cho by po to, aby zada  fachowcom 

w a ciwe pytania. I by  mo e zmieni  technologi . Szczególnie 

dotyczy to budowy domu wed ug projektu katalogowego, który 

przecie  nie proponuje rozwi za  optymalnych dla ka dego inwestora

jednorodzinnym

RAPORT
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Rodzaje konstrukcji 
stropowych
Stropy to poziome przegrody oddzielaj ce 

kondygnacje w budynku. Ze wzgl du na za-

stosowany materia  konstrukcyjny dzieli si

je na drewniane, elbetowe, ceramiczne (np. 

strop Akermana) oraz stalowo-ceramicz-

ne (np. strop Kleina). Natomiast pod wzgl -

dem rodzaju konstrukcji mo na wydzieli

stropy belkowe (g ównie drewniane), p yto-

we (najcz ciej elbetowe), p ytowo- ebro-

we (np. Kleina lub elbetowe), g sto ebrowe 

(np. Teriva) oraz prefabrykowane (np. p yty 

kana owe tzw. era skie).

Wspó cze nie w budownictwie jednoro-

dzinnym stosuje si  g ównie konstrukcje g -

sto ebrowe oraz p ytowe. Natomiast stropy 

belkowe lub prefabrykowane wykonuje si

znacznie rzadziej. 

Co jest najwa niejsze?
Ka dy rodzaj stropu musi mie  odpowied-

ni  no no  i sztywno , ale za to odpowia-

daj  projektanci i wykonawcy. Natomiast in-

westorzy powinni zwróci  uwag , przede 

wszystkim na izolacyjno  stropów:

 w stropach nad nieogrzewanymi piwni-

cami lub nad ostatnimi kondygnacjami naj-

wa niejsze jest zapewnienie w a ciwego 

ocieplenia,

 w stropach mi dzypi trowych prioryteto-

wa jest jak najlepsza izolacyjno  akustycz-

na stropów.

To wa ne mi dzy innymi dlatego, e wy-

maga  normowych w tym zakresie nie spe -

niaj adne z powszechnie stosowanych 

konstrukcji. Oczywi cie projektanci sta-

raj  si  temu zaradzi . Dotyczy to zw asz-

cza stropów nad ostatni  kondygnacj , które 

zwykle s  ocieplane we n  mineraln  – nie-

stety cz sto bardzo cienk  warstw  spe nia-

j c  jedynie warunki normowe (wspó czyn-

nik przenikania ciep a U = 0,30 W/m2K). 

A trzeba pami ta , e obecnie zaleca-

ne jest takie ocieplanie ostatniego stro-

pu, aby wspó czynnik U < 0,20 W/ m2K

(w budynkach energooszcz dnych) lub 

U < 0,15 W/ m2K (w budynkach pasywnych). 

Z kolei wszystkie stropy mi dzypi trowe 

musz  by  izolowane pod wzgl dem aku-

stycznym, czyli przed ha asem spowodo-

wanym odg osem kroków, odbijanej pi ki, 

turlanych klocków itd. W tym celu koniecz-

ne jest wykonanie tzw. pod ogi p ywaj cej, 

czyli odpowiednio dobranych warstw po-

sadzkowych u o onych na izolacji d wi -

koch onnej. Zdarzaj  si  jednak jeszcze pro-

jekty, w których na stropach w ogóle nie 

przewidziano takiej izolacji. A nale y pa-

mi ta , e wykonanie jej w trakcie budowy 

domu nie jest ani trudne, ani kosztowne  – 

wymaga jedynie du ej dok adno ci i staran-

no ci. Natomiast u o enie lub naprawa le

wykonanej izolacji akustycznej w budyn-

ku ju   zamieszka ym zawsze jest przedsi -

wzi ciem drogim i skomplikowanym.

Projektowanie stropów w domu jednorodzinnym zawsze oznacza dokonywanie pewnych 

kompromisów. Po prostu konstrukcje te musz  spe nia  du o ró nych, a czasami wr cz wy-

kluczaj cych si  zada .

Przenoszenie obci e  sta ych i zmiennych (masy w asnej, ci aru cianek dzia owych, 

posadzek, mebli itp.) na konstrukcje podporowe czyli ciany, podci gi lub s upy.

Usztywnianie pionowych elementów konstrukcyjnych budynku (g ównie cian no nych i s upów).

Zapewnienie dobrej izolacyjno ci termicznej i akustycznej pomieszcze  mieszkalnych.

Zapewnienie dostatecznej ochrony przeciwpo arowej.

Zabezpieczenie pomieszcze  przed wilgoci  i par  wodn  (np. pomi dzy azienk  czy pral-

ni , a pokojami mieszkalnymi).

Zachowanie jak najmniejszej grubo ci konstrukcji przy zapewnieniu zadowalaj cej sztywno ci.

Zachowanie prostoty wykonania oraz niewielkiej pracoch onno ci konstrukcji (wa ne na 

ma ych budowach domów jednorodzinnych).

Niski koszt wykonania stropu.

Zadania stawiane stropom 

 Prefabrykowane p yty kana owe na sk adzie 

u producenta

 Suchy jastrych gipsowy jako kolejna warstwa 

pod ogi p ywaj cej

Ocieplanie stropu nad ostatni

kondygnacj  przy u yciu ekofibru 

(granulowanej makulatury)
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W budownictwie jednorodzinnym stosuje 

si  g ównie konstrukcje g sto ebrowe 

oraz p ytowe 
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 Konstrukcja d wigarów kratowych to rozwi zanie typu dwa w jednym, gdy  stanowi baz  zarówno dla pokrycia dachowego jak i sufitu podwieszanego

Konstrukcja stropu g sto ebrowego pustaki stropowe ceramiczne (Ceram, Fert), 

betonowe (Teriva), z ceramiki poryzowanej 

(Porotherm), z betonu komórkowego 

nadbeton

wieniec 

elbetowy

ebro 

rozdzielcze

prefabrykowana belka 

stropowa

dwie belki obok siebie – 

wzmocnienie stropu pod 

ciank  dzia ow

fo
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Warto te  zapami ta , e w domach jed-

norodzinnych normowy wska nik pozio-

mu uderzeniowego stropu nie mo e przekra-

cza  warto ci  L’
n,w 

= 63 dB, a zalecane jest 

L’
n,w 

= 53 dB . Po prostu wska nik ten okre-

la ile decybeli mo e przenikn  przez prze-

grod  i im jego warto  jest ni sza tym le-

piej, z tego wzgl du, e jest ciszej. O tym jak 

wa ne jest wykonywanie pod ogi p ywaj -

cej mo e wiadczy  fakt, e dla powszech-

nie stosowanych stropów elbetowych i g -

sto ebrowych wska nik L’
n,w 

> 75 dB.

Co wybra ?
W domach z  katalogu niemal zawsze za-

projektowany jest jeden ze stropów g sto e-

browych (Fert, Teriva, Ceram, Wienerberger 

itd.). Architekci stosuj  je, poniewa  kon-

strukcje te s  powszechnie znane i dost pne 

na terenie ca ego kraju. Poza tym nie wyma-

gaj  stosowania ci kiego sprz tu budowla-

nego. Jednak trzeba pami ta , e i te rozwi -

zania maj  swoje ograniczenia. Po prostu 

czasami korzystniejsze lub ta sze jest zasto-

sowanie np. stropu elbetowego lub belko-

wego (cho by drewnianego). Niekiedy bar-

dziej op acalne mo e by  u o enie stropu 

z p yt prefabrykowanych – zw aszcza, gdy 

budowa znajduje si  w niewielkiej odleg o-

ci od wytwórni prefabrykatów i zapewnio-

ny jest dobry dojazd na dzia k . W niektó-

rych projektach zamiast stropu nad ostatni

kondygnacj  i oddzielnej konstrukcji wi -

by dachowej znacznie lepszym i ta szym 

rozwi zaniem mo e by  wykonanie dachu 

z d wigarów kratowych. 

Mo liwo ci jest bardzo du o. I cho  zwykle 

zaleca si  dok adne realizowanie projektu, to 

jednak w uzasadnionych przypadkach war-

to dokona  pewnych zmian. Dotyczy to g ów-

nie projektów katalogowych, które s  prze-

cie  wykonywane dla anonimowego odbiorcy 

i bardzo rzadko spe niaj  wszystkie wymaga-

nia inwestorów. W ko cu ka dy cz owiek to 

indywidualista, który ma odmienne potrze-

by oraz mo liwo ci ich realizacji. Pami tajmy 

jednak, e poprawki trzeba wprowadzi  do 

dokumentacji projektu domu i mo e to zrobi

tylko architekt lub konstruktor.

Stropy g sto ebrowe
Pod wzgl dem konstrukcyjnym to do

skomplikowane uk ady p ytowo- ebrowe, 

które doskonale wykorzystuj  bardzo du

wytrzyma o  betonu na ciskanie, a stali na 

rozci ganie. Schemat tych stropów przypo-

mina szereg zestawionych obok siebie liter T. 

Po prostu cienkie, ciskane p yty betonowe 

wspó pracuj  z rozci ganymi elbetowymi 

belkami. Nazywa si  je g sto ebrowymi, gdy 

odleg o  pomi dzy belkami jest nie wi k-

sza ni  90 cm (najcz ciej 45 lub 60 cm). 

Wi ksze odst py pomi dzy ebrami charak-
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teryzuj  stropy belkowe, czyli o nieco in-

nym schemacie konstrukcyjnym. 

Pozornie wykonywanie stropów g sto-

ebrowych jest skomplikowane. Jednak to 

tylko z udzenie dlatego, e pustaki wype -

niaj ce przestrze  pomi dzy ebrami two-

rz  rodzaj szalunku traconego dla belek 

no nych i jednocze nie równ  oraz atw

do tynkowania powierzchni  sufitu. Poza 

tym s  do  sztywne, stosunkowo cienkie 

(24-34 cm) i  ognioodporne.

Mankamentem wi kszo ci stropów g -

sto ebrowych jest konieczno  wyko-

nywania wzmocnie  pod murowanymi 

cianami dzia owymi (podwojenie prefa-

brykowanych eber lub dodatkowa elbe-

towa belka). Oznacza to, e zmiana usy-

tuowania cianek dzia owych jest prawie 

niemo liwa, cho  oczywi cie mo na je za-

mieni  na lekkie ciany gipsowo-kartonowe. 

Poza tym przy du ych otworach np. w rejo-

nie kominów lub klatek schodowych zwykle 

potrzebne jest projektowanie tzw. wymia-

nów czyli poprzecznych belek elbetowych, 

na których opieraj  si  skrócone ebra. To 

oczywi cie powoduje dodatkowe komplika-

cje (deskowanie, zbrojenie), a wtedy strop 

g sto ebrowy traci wiele ze swoich zalet. 

W skrajnych przypadkach bardziej op acal-

ne mo e by  wykonanie p yty elbetowej.

Strop Ackermana to najstarsza tego typu 

konstrukcja. Pomimo wielu zalet obecnie 

jest ju  rzadko stosowana z uwagi na do

du  pracoch onno . Konieczne jest bo-

wiem wykonanie pe nego deskowania, na 

którym uk ada si  odpowiednio wyprofilo-

wane pustaki ceramiczne, nast pnie mon-

tuje zbrojenie i wreszcie ca o  zalewa beto-

nem. Zarówno deskowanie ca ego stropu, jak 

i konieczno  pozostawienia szalunku przy-

najmniej przez dwa tygodnie (a lepiej na-

wet cztery) od u o enia betonu s  dodatkow

wad  tego rozwi zania. Po prostu las stempli 

podpieraj cych strop przez d ugi okres do

znacznie komplikuje, a nawet uniemo liwia 

post p innych prac budowlanych. 

Stropy typu DZ by y udan  prób  wyeli-

minowania pracoch onnego deskowania. 

Powsta y z my l  o budownictwie uprzemy-

s owionym, ale dobrze sprawdza y si  tak-

e na budowach domów jednorodzinnych. 

W rozwi zaniu tym betonowe pustaki opie-

ra si  na prefabrykowanych elbetowych bel-

kach i ca o  zalewa betonem. Przy niewiel-

kich rozpi to ciach gotowe ebra s  na tyle 

sztywne, e mo na ich nie podpiera , ale jed-

nocze nie  na tyle ci kie, e trudno je uk a-

da  bez pomocy d wigu. I to jest ich g ówny 

mankament utrudniaj cy szerokie zastoso-

wanie w budownictwie jednorodzinnym.

Stropy typu Fert ale tak e Teriva, Ceram 

to obecnie najbardziej popularne kon-

strukcje stosowane w domach jednoro-

dzinnych. Charakteryzuj  si  tym, e ci -

kie elbetowe belki zast pione s  lekkimi 

przestrzennymi kratownicami z betono-

w  stopk . Pustaki równie  zamienio-

no na znacznie l ejsze wyroby z ceramiki 

lub keramzytobetonu (tak e ze styropia-

nu, betonu komórkowego itp.). Dzi ki 

temu wszystkie elementy stropu s   na tyle 

lekkie, e mo na je zmontowa  bez u y-

cia d wigu – nawet wtedy, gdy rozpi -

to  stropu dochodzi do 7,8 m. Wprawdzie 

do  wiotkie belki trzeba podpiera  pod-

czas monta u oraz w trakcie betonowa-

nia (przynajmniej w jednym i najwy ej

w trzech miejscach), ale na ogó  nie stano-

wi to problemu, gdy  pozostaje wiele miej-

sca na komunikacj .

 Schemat konsrukcji stropu Ackermana  Schemat konsrukcji stropu DZ  Schemat konsrukcji stropu Fert

pustaki ceramiczne 

typu Ackerman

beton

zbrojenie eber

betonpustaki betonowe 

typu DZ

prefabrykowane belki elbetowe

betonpustaki ceramiczne 

typu Fert

prefabrykowane belki kratownicowe

zbrojenie wymianu

skrócona belka 

stropowa

podwojone belki 

stropowe

komin jako przeszkoda 

w u o eniu belek stropowych 

standartowej d ugo ci

 Wymian – dodatkowa belka konstrukcyjna do oparcia skróconych eber stropowych
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P yty elbetowe
Stropy elbetowe to najbardziej uniwersalne konstrukcje s u -

ce do  podzia u budynku na kondygnacje. S  do  tanie i atwe 

do wykonania. Cechuje je du a sztywno  i wysoka odporno

ogniowa. Jednak najwi ksz  ich zalet  jest mo liwo  zaprojek-

towania stropu praktycznie o dowolnym kszta cie i rozmiarze. 

Forma trójk ta, pi ciok ta, czy ko a; rozpi to  od 3 do 12, a na-

wet 16 m – wszystko jest mo liwe. Poza tym usytuowanie cian 

dzia owych, albo du ego otworu klatki schodowej w dowolnym 

miejscu te  nie stanowi adnego problemu. 

Jednak p yty elbetowe do  rzadko projektowane s  w domach 

jednorodzinnych. W du ej mierze wynika to st d, e zdecydowa-

na wi kszo  budynków ma kszta t prostopad o cienny lub figury 

z o onej z prostopad o cianów (w rzucie z prostok tów). Odpada 

wi c g ówna zaleta p yty elbetowej, czyli uniwersalno . Poza 

tym dost pnych jest bardzo du o cz ciowo prefabrykowanych 

i bardzo atwych do wykonania stropów g sto ebrowych, z któ-

rymi poradzi sobie nawet niewykwalifikowana ekipa. Natomiast 

do przygotowania zbrojenia w stropie elbetowym konieczny jest 

zbrojarz, do poprawnego u o enia i podparcia deskowania na po-

wierzchni ca ego budynku  – cie la, a do w a ciwego i równe-

go u o enia betonu te  przyda by si  wykwalifikowany robotnik. 

A takich pracowników najcz ciej nie interesuje ci g e szukanie 

pracy i przechodzenie z jednej ma ej budowy na drug , bo to za 

du y k opot. 

Jednak w uzasadnionych przypadkach, tak e w domach jedno-

rodzinnych warto wykonywa  p yty elbetowe. Za ka dym razem 

musi je zaprojektowa  konstruktor po uwzgl dnieniu wielu czyn-

ników. Wa ne jest np. czy strop b dzie podparty na cianach, czy 

podci gach, na ca ym obwodzie, czy tylko z dwóch lub trzech 

stron, jaki b dzie jego kszta t, rozpi to  itd. To przecie  ma 

wp yw na sposób zbrojenia p yty (jedno-, lub dwukierunkowo), 

zastosowan  grubo  stropu (zwykle 8-16 cm), a w konsekwencji 

na koszty jego wykonania. 

 Pustaki stropowe to najlepszy szablon do równego u o enia belek

 Precyzyjne ustawienie podpór po rednich to gwarancja równego stropu

 Zbrojenie stropu elbetowego
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Schemat konsrukcji stropu elbetowego p yta betonowa

wieniec elbetowy

zbrojenie górne wzmacniaj ce 

strop przy cianach
zbrojenie dolne
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4 cm

zewn trzna izolacja 

termiczna

ciana no na

wieniec elbetowy

belka stropu 

g sto ebrowego

 Schemat realizacji opuszczonego wie ca
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 W zbrojeniu wie ca stropowego 

najwa niejsze jest w a ciwe zakotwienie 

pr tów g ównych

 Deklowanie skrajnych pustaków to 

oszcz dno  betonu i mniejszy ci ar

stropu

ebro rozdzielcze konieczne w prawie ka dym stropie. Dodatkowe zbrojenie 

podporowe tylko w stropach o rozpi to ci powy ej 6 m

ebro  rozdzielcze dodatkowe zbrojenie 

podporowe

Grubo  warstwy nadbetonu 

w stropach g sto ebrowych to 3-6 cm

fo
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Uwagi wykonawcze 
dotycz ce stropów 
g sto ebrowych

Uk adanie belek – najkorzystniejszym sposobem oparcia belek 

stropowych jest metoda opuszczonego wie ca. Po prostu do cian 

przymocowuje si  wypoziomowane deski wystaj ce 4 cm ponad 

ich wierzch. Dzi ki temu dolne zbrojenie wie ca mo na umie ci

pod belkami. Wtedy powierzchnia muru, na której rozk adaj  si

obci enia jest wi ksza o ponad 70% od podstaw belek opartych 

na cianie. Oczywi cie najtrudniejsza do poprawnego u o enia jest 

pierwsza belka, bo w a ciwe odst py pomi dzy pozosta ymi wy-

znaczaj  pustaki wstawione pomi dzy ko cami belek.

Podpory monta owe – w stropach z ebrami kratownicowymi 

belki musz  by  podparte podczas monta u i betonowania:

 jedn  podpor  przy rozstawie cian do 4,5 m,

 dwiema podporami przy rozstawie cian 4,5 - 6,0 m,

 trzema podporami przy rozstawie cian powy ej 6,0 m. 

Odst py pomi dzy podporami monta owymi nie mog  przekra-

cza  2 m. Dodatkowo w stropach o rozpi to ci powy ej 4,8 m na-

le y stosowa  wst pn  strza k  ugi cia. Dzi ki temu po zabetono-

waniu stropu i usuni ciu podpór ugi cie stropu b dzie minimalne. 

Przy rozstawie cian do 6 m stosuje si  1 cm wst pnego ugi cia

belek, a powy ej 6 m – 1,5-2 cm. 

Uk adanie pustaków – przeprowadza si  w kierunku prostopa-

d ym do belek stropowych, bo gwarantuje to ich równomierne ob-

ci enie i ugi cie. Wszystkie skrajne pustaki (przy wie cach, e-

brach, podci gach, wymianach) musz  by   zadeklowane. Jedno 

ebro rozdzielcze szeroko ci 7-10 cm stosuje si  w stropach o roz-

pi to ci powy ej 4,2 m, a dwa ebra przy rozpi to ci przekracza-

j cej 6 m. Dzi ki temu zapewniona jest w a ciwa wspó praca be-

lek stropowych oraz zwi kszona sztywno  stropu.

Zbrojenie – we wspó czesnych rozwi zaniach mo e by  ogra-

niczone tylko do eber rozdzielczych (2 pr ty g ówne rednicy 

10 lub 12 mm oraz strzemiona w kszta cie litery S z pr tów grubo-

ci 4,5-6 mm) oraz wie ców stropowych  (4 pr ty g ówne redni-

cy 10-12 mm i strzemiona w rozstawie co oko o 30 cm). Zbrojenie 

wymianów, podci gów, czy wzmocnie  przy schodach musi by

wykonane zgodnie z projektem. 

Betonowanie – strop przed zabetonowaniem musi zosta  oczysz-

czony z li ci, kawa ków drewna, pustaków itp., a nast pnie obficie 

zwil ony wod . Dzi ki temu mo liwe b dzie prawid owe wi zanie 

betonu, poniewa  woda znajduj ca si  w mieszance nie zostanie 

wch oni ta przez suche pustaki. Beton nale y równomiernie roz-

prowadza  po stropie (w kierunku prostopad ym do belek stropo-

wych) i nie wolno gromadzi  go w jednym miejscu.  

Piel gnacja betonu – g ównie polega na ochronie wie o zabe-

tonowanego stropu przed nadmiernym wysuszeniem. W tym celu 

warto przykry  go foli  (w pierwszej dobie), a co najmniej przez 

tydzie  musi by  polewany wod  przynajmniej 2 razy na dob .

Wtedy mamy gwarancj , e strop nie pop ka i osi gnie zak ada-

n  wytrzyma o .

Podpory monta owe oraz wszelkie deskowanie mo na zdemon-

towa  najwcze niej po 2 tygodniach od momentu betonowania. 


