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Stropy pe³ni¹ ró¿ne funkcje – stanowi¹
przegrody akustyczne miêdzy piêtra-

mi. Stropy oddzielaj¹ce pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych (np. strop
nad piwnic¹, gara¿em lub nad ostatni¹
kondygnacj¹ mieszkaln¹ w budynku
z nieogrzewanym poddaszem) musz¹ do-

datkowo zapobiegaæ ucieczce ciep³a.
W razie po¿aru powinny zapobiegaæ roz-
przestrzenianiu siê ognia na s¹siednie
kondygnacje. Wybór rodzaju stropu nie
jest wiêc rzecz¹ obojêtn¹ i chocia¿ w zasa-
dzie sprawa ta nale¿y do projektanta, nie
zaszkodzi, je¿eli sami te¿ bêdziemy coœ
wiedzieli na ten temat.

Obci¹¿enie 
Obci¹¿enie stropu sk³ada siê z dwóch

podstawowych czêœci: obci¹¿enia sta³ego
i  zmiennego.

W sk³ad obci¹¿enia sta³ego wchodz¹: 
■ ciê¿ar konstrukcji stropu: p³yty stropo-
wej, belek stropowych, pustaków itp.;
■ ciê¿ar warstw izolacyjnych (izolacja
cieplna, akustyczna i przeciwwilgocio-
wa);
■ ciê¿ar warstw pod³ogowych (terakota,
posadzka drewniana itp.);
■ ciê¿ar wiêŸby dachowej – w przypadku,
gdy obci¹¿a ona strop nad najwy¿sz¹ kon-
dygnacj¹, 

W sk³ad obci¹¿enia zmiennego wcho-
dz¹: 
■ obci¹¿enie u¿ytkowe: ciê¿ar osób prze-
bywaj¹cych w pomieszczeniu oraz ciê¿ar
stoj¹cych tam sprzêtów;
■ ciê¿ar œcianek dzia³owych stoj¹cych na
stropie. 

Obci¹¿enie sta³e zale¿y od typu stro-
pu i jego konstrukcji. Je¿eli wiêc przyj-
miemy w budynku strop danego rodzaju,
bêdziemy znali dok³adn¹ wartoœæ obci¹-
¿enia œcian i fundamentów tym stropem.
Najciê¿sze s¹ stropy ¿elbetowe, najl¿ejsze
– drewniane. Inaczej jest z obci¹¿eniem
zmiennym, które jak wskazuje na to jego
nazwa, nie ma dla stropu sta³ej wartoœci.
£atwo sobie wyobraziæ, ¿e inne bêdzie
obci¹¿enie salonu czy te¿ sypialni w do-
mu jednorodzinnym, inne – pokoju biu-
rowego, w którym mog¹ staæ ciê¿kie szafy
i sprzêt komputerowy, a jeszcze inne – na
przyk³ad magazynu. Podobnie inne bê-
dzie obci¹¿enie schodów w domku,
w którym mieszka kilkuosobowa rodzina,
a inne – na przyk³ad w bloku, gdzie mog¹
one zostaæ obci¹¿one nawet t³umem ludzi
(np. przy ewakuacji podczas po¿aru).
Wartoœci te oblicza siê przy uwzglêdnie-
niu wszystkich mo¿liwych przypadków
i dodatkowo jeszcze z du¿ym zapasem
bezpieczeñstwa. Dziêki temu nie musimy
siê obawiaæ ustawienia na pod³odze w sy-
pialni du¿ej szafy, a w salonie – pianina. 
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Izolacja cieplna stropu jest wa¿na
w przypadku konstrukcji nad pomieszcze-
niami nieogrzewanymi (np. piwnicami, ga-
ra¿ami lub poddaszami u¿ytkowymi). Nato-
miast izolacja akustyczna ma znaczenie
przede wszystkim w przypadku stropów od-
dzielaj¹cych od siebie pomieszczenia prze-
znaczone na pobyt ludzi. 

Stropy to jedne z najwa¿niejszych elementów 
budynku. Przenosz¹ wszystkie obci¹¿enia na œciany

noœne, a stamt¹d na fundamenty, musz¹ wiêc byæ 
odpowiednio wytrzyma³e – nie mog¹ siê uginaæ, a tym

bardziej zawaliæ. 

NAD GŁOWĄ
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fot. Prefbet Œniadowo 



Podobnie wygl¹da sprawa ze œcianka-
mi dzia³owymi. Przy projektowaniu stro-
pów zak³ada siê najczêœciej tzw. obci¹¿e-
nie zastêpcze od œcianek na 1 m2 po-
wierzchni stropu. Wartoœæ tego obci¹¿e-
nia zale¿y od tego, ile wa¿y 1 m2 œcianki
razem z tynkiem. 

Stropy ¿elbetowe

Stropy gêsto¿ebrowe. W stropach
gêsto¿ebrowych elementami noœnymi
(przenosz¹cymi obci¹¿enie) s¹ belki
o rozstawie osiowym nie przekraczaj¹cym
90 cm – st¹d w³aœnie nazwa tych stropów:
gêsto¿ebrowe. Jednak 90 cm to tylko
umowna granica górna, bo najczêœciej
rozstaw belek – ¿eber wynosi od 40 do
60 cm – tak jest w najbardziej popular-
nych stropach. 

Przestrzeñ pomiêdzy ¿ebrami
w wiêkszoœci typów stropów jest wype³-
niona elementami niewspó³pracuj¹cymi
z konstrukcj¹ stropu w przenoszeniu ob-
ci¹¿eñ. 

Najbardziej rozpowszechnione s¹
obecnie stropy z elementami wype³niaj¹-
cymi trwa³ymi i sztywnymi. Elementami
takimi mog¹ byæ: pustaki ceramiczne,
¿wirobetonowe, ¿u¿lobetonowe, gruzobe-
tonowe, z betonu lekkiego, pustaki ze sty-
ropianu, gipsowe itp. Przyk³adem stropu
z elementami wype³niaj¹cymi nietrwa³y-
mi i niesztywnymi jest strop skrzynkowy
z wype³nieniem z drewna. Obecnie stropy
tego typu stosuje siê bardzo rzadko. Spo-
tyka siê te¿ stropy gêsto¿ebrowe bez wy-

pe³nienia – wykonywane na budowie
w odpowiednich deskowaniach lub for-
mach. 

Górn¹ czêœæ stropu gêsto¿ebrowego
stanowi p³yta betonowa wykonywana na
budowie – jest to tak zwany nadbeton,
który zabezpiecza pustaki przed uszko-
dzeniem i jednoczeœnie stanowi podk³ad
pod pod³ogê. P³yta ma gruboœæ 3-7,5 cm
(najczêœciej 3-4 cm). Ca³kowita gruboœæ
stropu zale¿y od gruboœci p³yty i wysoko-
œci pustaków i wynosi 23-35 cm.

Ze wzglêdu na sposób wykonania
stropy gêsto¿ebrowe dzielimy na monoli-
tyczne, betonowane w ca³oœci na budowie
oraz monolityczno-prefabrykowane,
w których belki s¹ prefabrykowane (maj¹
zunifikowane d³ugoœci dostosowane do
rozpiêtoœci modularnych w osiach pod-
pór: 240, 300, 420, 480, 540, 600 cm).  

Stropy gêsto¿ebrowe przeznaczone s¹
do monta¿u rêcznego. Elementy sk³ado-
we s¹ stosunkowo lekkie (masa prefabry-
kowanej belki o d³ugoœci 6 m wynosi 80–
90 kg, masa pustaka 11-18 kg), dziêki cze-
mu nie ma potrzeby u¿ywania specjali-
stycznego sprzêtu. Jednak w przypadku
stropów z ¿ebrami wykonywanymi na bu-

dowie konieczne jest deskowanie (np.
strop Akermana).

Stropy typu Teriva. S¹ to stropy prze-
znaczone do stosowania w budynkach
mieszkalnych jedno– i wielorodzinnych,
a tak¿e w budownictwie ogólnym i u¿y-
tecznoœci publicznej �. Prefabrykowane
¿ebra maj¹ postaæ belek kratownicowych.
Ich zbrojenie jest zabetonowane w stop-
kach betonowych. Belki maj¹ rozpiêtoœæ
modularn¹ od 1,2 do 8 m. Ka¿dej d³ugo-
œci belki odpowiada okreœlone zbrojenie.
Mo¿na tak¿e zamówiæ belki o dowolnej
d³ugoœci i zbrojeniu wed³ug za³¹czonego
projektu technicznego. Wype³nienie sta-
nowi¹ pustaki z betonu zwyk³ego lub lek-
kiego (np. komórkowego, �).  Stropy Te-
riva produkowane s¹ w kilku odmianach. 

Stropy typu FERT. Prefabrykowane
¿ebra maj¹ postaæ kratownicowych belek,
których zbrojenia s¹ zabetonowane
w kszta³tkach ceramicznych �. Wype³-
nienie stropu stanowi¹ pustaki ceramicz-
ne �. Belki maj¹ rozpiêtoœæ modularn¹
od 2,7 do 6 m, z gradacj¹ co 30 cm. Stro-
py FERT produkowane s¹ w kilku od-
mianach.

Stropy typu Ceram. S¹ to stropy
o konstrukcji ceramiczno-¿elbetowej �,
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�� Zalety stropów gêsto¿ebrowych:
■ ³atwy transport i sk³adowanie;
■ ³atwy monta¿, nie wymagaj¹cy u¿ywania
ciê¿kiego specjalistycznego sprzêtu. 
�� Wady stropów gêsto¿ebrowych:
■ ograniczenie dopuszczalnego obci¹¿enia
do okreœlonej wartoœci (zale¿nej od typu
stropu);
■ mo¿liwoœæ klawiszowania (zarysowania
wzd³u¿ po³¹czeñ belka– pustaki).

Stropy gęstożebrowe

monolityczne
prefabrykowane 

� Strop Teriva

� Strop gêsto¿ebrowy z wype³nieniem z beto-
nu komórkowego (fot. Prefbet Œniadowo)

� Strop Fert
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wykonywane na budowie z prefabrykowa-
nych belek stalowo-ceramicznych (stalo-
wych belek kratownicowych zabetonowa-
nych w ceramicznych kszta³tkach) i pu-
staków ceramicznych �. Produkowane s¹
belki o rozpiêtoœci modularnej od 2,4 do
7,2 m, z gradacj¹ co 30 cm. Pustaki maj¹
wysokoœæ 20 lub 21 cm. W stropach przy-
stosowanych do przenoszenia wiêkszych
obci¹¿eñ, w których wysokoœæ ¿ebra musi
byæ powiêkszona, na górnej powierzchni
pustaków uk³ada siê pasy p³yt styropiano-
wych. Stropy Ceram dostêpne s¹ w kilku
odmianach.

Stropy POROTHERM. S¹ to stropy
ceramiczno-¿elbetowe o konstrukcji po-
dobnej jak stropy typu FERT i Ceram, ale
innych wymiarach i innym kszta³cie pu-
staka �. Belki maj¹ rozstaw 50 lub
62,5 cm oraz rozpiêtoœæ 1,75-8,25 m. Gru-
boœæ warstwy nadbetonu wynosi 4 lub
6 cm, a gruboœæ stropu 19-29 cm (z grada-
cj¹ co 2 cm). 

Strop Akermana. Jest to strop gêsto-
¿ebrowy monolityczny, z wype³nieniem
z pustaków ceramicznych (tak zwanych
pustaków Akermana �). ¯ebra maj¹ roz-
staw 31 cm. Wysokoœæ pustaków zale¿y od
rozpiêtoœci stropu (im wiêksza rozpiêtoœæ
i obci¹¿enie stropu, tym wy¿sze pustaki)
i wynosi 15, 18, 20 lub 22 cm. ¯ebra s¹
zbrojone jednym lub dwoma prêtami
o œrednicy zale¿nej od rozpiêtoœci i obci¹-
¿enia stropu. Betonuje siê je na budowie
³¹cznie z górn¹ p³yt¹ o gruboœci 3 cm. 

Stropy p³ytowe

Stropy p³ytowo-¿ebrowe
Strop p³ytowo-¿ebrowy 	 sk³ada

z p³yty ¿elbetowej, belek g³ównych (pod-
ci¹gów) i prostopad³ych do nich belek
drugorzêdnych (¿eber). ¯ebra opieraj¹ siê
na œcianach i podci¹gach. Podci¹gi opie-
raj¹ siê tylko na s³upach (uk³ad szkieleto-
wy) lub na œcianach i s³upach (uk³ad mie-
szany). Je¿eli rozstaw œcian budynku nie
przekracza 6-8 m, podci¹gi nie s¹ potrzeb-
ne i ¿ebra opiera siê od razu na œcianach;

najczêœciej maj¹ one wówczas wiêkszy
przekrój (przede wszystkim wysokoœæ),
poniewa¿ s¹ bardziej obci¹¿one. 

Mo¿liwe s¹ ró¿ne uk³ady ¿eber i pod-
ci¹gów. Je¿eli ¿ebra biegn¹ równolegle do
œcian pod³u¿nych, uniemo¿liwiaj¹ roz-
proszenie œwiat³a na suficie i jego prawi-
d³owe oœwietlenie. Podci¹gi s¹ u³o¿one
wówczas prostopadle do œcian pod³u¿-

nych i opieraj¹ siê na filarach miêdzy-
okiennych. Taki uk³ad projektuje siê
w pomieszczeniach niewymagaj¹cych du-
¿ej iloœci œwiat³a dziennego (warsztatach,
magazynach), albo przy bardzo du¿ych
otworach okiennych. 

Stropy p³ytowo-¿ebrowe mog¹ byæ mo-
nolityczne, czyli wykonywane na budowie
oraz czêœciowo prefabrykowane. 

Stropy monolityczne maj¹ bardzo du-
¿¹ sztywnoœæ. Poniewa¿  elementy stropu
(p³ytê i belki) projektuje siê indywidual-
nie dla ka¿dego budynku, stropy te,
w przeciwieñstwie do gêsto¿ebrowych,
mog¹ przenosiæ nawet bardzo du¿e obci¹-
¿enia. Maj¹ te¿ wysok¹ odpornoœæ na
dzia³anie ognia – nawet kilkugodzinnego
po¿aru. Ich wad¹ jest du¿a pracoch³on-
noœæ wykonania (konieczne jest deskowa-
nie i zbrojenie) i wi¹¿¹cy siê z tym d³ugi
cykl wykonawczy.  
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�� Zalety stropów p³ytowo-¿ebrowych
wykonywanych na budowie: 
■ mo¿liwoœæ przenoszenia du¿ych obci¹-
¿eñ statycznych i dynamicznych;
■ du¿a sztywnoœæ;
■ du¿a odpornoœæ na dzia³anie ognia. 
�� Wady stropów p³ytowo-¿ebrowych
wykonywanych na budowie:
■ du¿a pracoch³onnoœæ wykonania (desko-
wanie, zbrojenie);
■ sezonowoœæ prac;
■ d³ugi cykl wykonawczy;
■ widoczne od spodu ¿ebra i podci¹gi.

Stropy płytowe

zbrojone
niesprê¿one
sprê¿one
monolityczno-
prefabrykowane

� Strop Porotherm (fot. Wienerberger)

� Strop Ceram

� Pustaki Ceram

� Pustaki Fert



Stropy czêœciowo prefabrykowane s¹
znacznie mniej sztywne od monolitycz-
nych, ale dziêki wyeliminowaniu, albo
przynamniej znacznemu ograniczeniu
iloœci deskowañ, rusztowañ itp. mniejsza
jest te¿ pracoch³onnoœæ i koszt ich wyko-
nania. Elementy prefabrykowane zwykle
charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ jakoœci¹ ni¿
wykonywane bezpoœrednio na budowie.
Musimy jednak liczyæ siê z koniecznoœci¹
wynajêcia specjalistycznego sprzêtu do
transportu i monta¿u elementów. 

W domach jednorodzinnych wolno
stoj¹cych stropy p³ytowo-¿ebrowe najczê-
œciej wykonuje siê w ca³oœci na budowie.
W przypadku osiedla domków (np. w za-

budowie szeregowej) mo¿e okazaæ siê op³a-
calna prefabrykacja niektórych elementów.  

Lekkie stropy p³ytowo-¿ebrowe
z wype³nieniem ze styropianu. S¹ to
stropy p³ytowo-¿ebrowe o niewielkiej
gruboœci p³yty (5-6 cm) i niewielkich
(12x16,5 cm lub 12x22,5 cm), gêsto roz-
stawionych (co ok. 60 cm) ¿ebrach, z wy-
pe³nieniem z pustaków styropianowych,
które stanowi¹ tak zwane deskowanie tra-

cone – po wykonaniu ¿eber pozostaj¹
w stropie (patrz. fot. tytu³owa). Oprócz
wype³nienia stanowi¹ dodatkow¹ izolacjê
akustyczn¹, a w stropach nad piwnicami
i gara¿ami – tak¿e ciepln¹. Stropy te s¹
lekkie, ale ze wzglêdu na niewielkie wy-
miary ¿eber ich rozpiêtoœæ jest ograniczo-
na do ok. 6 m, a obci¹¿enie u¿ytkowe naj-
czêœciej nie mo¿e  przekraczaæ 1,5 kN/m2.
Stropy p³ytowe wielokierunkowo
i krzy¿owo zbrojone. Je¿eli szerokoœæ
i d³ugoœæ p³yty stropowej s¹ zbli¿one,
stosuje siê p³yty wielokierunkowo zbro-
jone. Najczêœciej zbrojenie g³ówne uk³a-
da siê w dwóch wzajemnie prostopa-
d³ych kierunkach – takie p³yty nazywa-
my krzy¿owo zbrojonymi. P³yty krzy¿o-
wo zbrojone opieraj¹ siê na czterech lub
trzech (p³yty prostok¹tne lub kwadrato-
we) krawêdziach. Podporami p³yt mog¹
byæ œciany lub belki. P³yty wielokierun-
kowo zbrojone mog¹ mieæ ró¿ne kszta³-
ty. P³yty o skomplikowanych kszta³tach
i sposobach podparcia oblicza siê kom-
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�� Zalety stropów p³ytowo-¿ebrowych
prefabrykowanych: 
■ mniejsza ni¿ w przypadku stropów mo-
nolitycznych pracoch³onnoœæ wykonania;
■ lepsza jakoœæ wykonania elementów;
■ przyspieszenie prac budowlanych;
■ mniejszy koszt. 
�� Wady stropów p³ytowo-¿ebrowych
prefabrykowanych:
■ mniejsza ni¿ w przypadku stropów mo-
nolitycznych sztywnoœæ stropu;
■ koniecznoœæ anga¿owania specjalistycz-
nego sprzêtu do transportu i monta¿u ele-
mentów prefabrykowanych. 

Zalety lekkich stropów p³ytowo– 
¿ebrowych: 
■ mo¿liwoœæ szybkiego monta¿u bez ko-
niecznoœci u¿ywania dŸwigu; 
■ lekkoœæ;
■ niewielka gruboœæ. 

Wady lekkich stropów p³ytowo– 
¿ebrowych:
■ ograniczenie obci¹¿enia;
■ ograniczenie rozpiêtoœci.  

	 Strop p³ytowo-¿ebrowy


 P³yty kana³owe SZ

�� Strop Akermana
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puterowo, za pomoc¹ specjalnych pro-
gramów do obliczeñ konstrukcji in¿y-
nierskich. 

Stropy z p³yt kana³owych niesprê¿o-
nych. S¹ to stropy prefabrykowane wyko-
nane z p³yt z otworami (kana³ami) biegn¹-
cymi wzd³u¿ przekroju (tzw. p³yty ¿erañ-
skie – nazwa pochodzi od systemu budow-
nictwa mieszkaniowego, w którym by³y
powszechnie stosowane 
). Dziêki otwo-
rom zmniejsza siê zu¿ycie materia³u i ob-
ni¿a siê ciê¿ar p³yt. Gruboœæ p³yt wynosi
24 cm, œrednica otworu – 17,8-19,4 cm.
Szerokoœæ p³yty jest dostosowana do wy-
miarów modularnych 90, 120 i 150 cm.
P³yty opieraj¹ siê na œcianach lub na bel-
kach, a ich styki (tak zwane zamki) wype³-
nia siê zapraw¹ cementow¹. W przekroju
pod³u¿nym p³yty maj¹ wyprofilowane sko-
sy u³atwiaj¹ce wykonanie wieñców na pod-
porach. Prêty zbrojenia górnego s¹ wy-
puszczone na zewn¹trz p³yt; podczas mon-
ta¿u stropu zagina siê je i ³¹czy z wieñcami
stropowym. Minimalna szerokoœæ oparcia
p³yty na podporze wynosi 8 cm. Poniewa¿
p³yty s¹ ciê¿kie (jedna p³yta o rozpiêtoœci
6 m wa¿y od 1,8 do 2,6 tony), przy monta-
¿u stropu konieczne jest u¿ycie ciê¿kiego,
specjalistycznego sprzêtu. Strop mo¿na
obci¹¿aæ bezpoœrednio po zakoñczeniu
monta¿u. 

Dostêpne na rynku p³yty maj¹ rozpiê-
toœæ od 2,4 do 6 m. 

Stropy z p³yt wielokana³owych 
sprê¿onych SP. S¹ to p³yty kana³owe,
w których zbrojenie zwyk³e zast¹pione
zosta³o sprê¿onymi linami (ka¿da lina
sk³ada siê z wielu drutów). P³yty opiera
siê na dwóch przeciwleg³ych krawêdziach
na œcianach lub belkach. Styki pod³u¿ne
p³yt zbroi siê i wype³nia betonem. Szero-
koœæ p³yt wynosi 120 cm, gruboœæ
26,5 cm, rozpiêtoœæ – od 6 do 12 m. P³yty

sprê¿one, w przeciwieñstwie do niesprê-
¿onych, mog¹ przenosiæ du¿e obci¹¿enia.
Mo¿liwe jest wykonanie na budowie wy-
ciêæ na przeprowadzenie instalacji piono-
wych. Natomiast ewentualne wyciêcia po-
d³u¿ne, biegn¹ce wzd³u¿ kana³ów, wyko-
nuje siê w wytwórni.

Stropy typu Filigran. Strop typu Fili-
gran � sk³ada siê z prefabrykowanej p³y-
ty ¿elbetowej o gruboœci od 5 do 7 cm oraz
warstwy betonu wylewanego na budowie
o gruboœci zale¿nej od rozpiêtoœci i obci¹-
¿enia stropu. Ta dodatkowa warstwa mo¿e
byæ zbrojona lub nie. W prefabrykowanej
p³ycie zabetonowane jest zbrojenie stropu

oraz stalowe belki kratownicowe o prze-
kroju trójk¹tnym, które stanowi¹ dodat-
kowe usztywnienie. Kratownice wystaj¹
ponad górn¹ powierzchniê p³yt i wspó³-
pracuj¹ z nimi podczas transportu i mon-
ta¿u. P³yta prefabrykowana stanowi de-
skowanie dla warstwy betonu. Aby unik-
n¹æ zjawiska „klawiszowania” stropu, sty-
ki p³yt prefabrykowanych zbroi siê na bu-
dowie siatkami. P³yty mog¹ mieæ dowol-
n¹ (nie ograniczon¹ wymiarami modular-
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�� Zalety stropów typu Filigran: 
■ dowolne obci¹¿enie;
■ mo¿liwoœæ zaprojektowania dowolnego
kszta³tu;
■ mo¿liwoœæ zaprojektowania dowolnej (nie
ograniczonej wymiarami modularnymi) roz-
piêtoœci;
■ ³atwy monta¿;
■ mo¿liwoœæ zatopienia instalacji w warstwie
betonu wylewanego;
■ g³adka powierzchnia sufitu, nie wymagaj¹-
ca tynkowania. 
�� Wady stropów typu Filigran: 
■ koniecznoœæ stosowania ciê¿kiego sprzêtu
podczas monta¿u;
■ wysoki koszt. 

�� Zalety p³yt SP: 
■ mo¿liwoœæ przenoszenia du¿ych obci¹¿eñ;
■ du¿a rozpiêtoœæ;
■ mo¿liwoœæ wykonywania na budowie wy-
ciêæ na przeprowadzenie instalacji piono-
wych (wyciêcia pod³u¿ne, biegn¹ce wzd³u¿
kana³ów, wykonuje siê w wytwórni).
�� Wady s¹ podobne jak w przypadku p³yt
kana³owych niesprê¿onych. 

nadbeton

p³yta filigran
kratownica

siatka p³aska

zbrojenie
górne

� Strop Filigran

�� Zalety p³yt kana³owych niesprê¿o-
nych: 
■ szybki monta¿ stropu; 
■ mo¿liwoœæ obci¹¿enia od razu po zakoñ-
czeniu monta¿u;
■ g³adka powierzchnia sufitu.
�� Wady p³yt kana³owych niesprê¿o-
nych:
■ koniecznoœæ u¿ywania podczas monta¿u
ciê¿kiego, specjalistycznego sprzêtu;
■ mo¿liwoœæ powstania zarysowañ tynku
na suficie w miejscach po³¹czeñ p³yt. 

 Strop Kleina



nymi) rozpiêtoœæ – nie mo¿e ona jednak
przekroczyæ 12 m. Mo¿emy zamówiæ do-
wolne kszta³ty p³yt: trójk¹tne, trapezowe,
pó³koliste. W p³ytach mo¿na tak¿e prze-
widzieæ wyciêcia. 

Stropy ceramiczne na bel-
kach stalowych

Przyk³adem jest strop Kleina . Jego
konstrukcja  sk³ada siê z dwuteowych be-
lek stalowych (czasami belki s¹ zastêpo-
wane szynami kolejowymi wycofanymi
z eksploatacji), na których opiera siê tzw.
p³yta Kleina z³o¿ona z u³o¿onych obok
siebie rzêdami cegie³ po³¹czonych zapra-
w¹ cementow¹. W spoinach p³yty cegla-
nej (miêdzy ceg³ami) umieszcza siê zbro-
jenie z prêtów zbrojeniowych okr¹g³ych
lub p³askowników (w ka¿dej spoinie, lub
co kilka spoin). Rozró¿nia siê trzy typy
p³yt Kleina:
■ p³yta lekka o gruboœci 1/4 ceg³y (6 cm);
ceg³y s¹ u³o¿one na p³ask �a;
■ p³yta pó³ciê¿ka – ceglana p³yta ¿eberko-
wa; w miejscach ¿eberek ceg³y s¹ u³o¿one
„na r¹b”, a pomiêdzy nimi – na p³ask
(zbrojenie umieszcza siê tylko w spoinach
¿eberek) �b;
■ p³yta ciê¿ka o gruboœci 1/2 ceg³y
(12 cm); ceg³y s¹ u³o¿one „na r¹b” �c.

Stropy Kleina dawniej by³y po-
wszechnie stosowane, dlatego spotyka siê

je czêsto w starych budynkach. Obecnie
wykonuje siê je bardzo rzadko. 

Ich wady to: du¿y ciê¿ar, wysokie zu-
¿ycie stali, pracoch³onnoœæ wykonania,
du¿e ugiêcia (w przypadku stropów o roz-
piêtoœci powy¿ej 5 m). 

Stropy drewniane

Wykonuje siê je zarówno w budyn-
kach jednorodzinnych drewnianych jak
i murowanych.  

Drewno na konstrukcje budowlane
powinno byæ œwierkowe. Tylko w uzasad-
nionych przypadkach dopuszcza siê sto-

sowanie drewna jod³owego i modrzewio-
wego, a z drzew liœciastych: topolowego
lub olchowego. Natomiast na wk³adki,
ko³ki i klocki wykorzystuje siê drewno
twarde (np. dêbowe lub akacjowe). Tarci-
ca drzewna powinna byæ sortowana pod
wzglêdem wytrzyma³oœciowym. 

Wilgotnoœæ drewna stosowanego na
elementy konstrukcyjne nie powinna
przekraczaæ 18 % w przypadku konstruk-
cji chronionych przed zawilgoceniem
i 23% dla konstrukcji zlokalizowanych na
otwartym terenie.

W stropach drewnianych elementami
przenosz¹cymi obci¹¿enia s¹ belki, wystê-
puj¹ce w postaci ¿eber lub podci¹gów.
W zale¿noœci od ich uk³adu i wymiarów
rozró¿niamy kilka typów stropów. 

Stropy gêsto¿ebrowe. S¹ to stropy
oparte na belkach drewnianych (zwanych
w tym przypadku ¿ebrami) o niewielkim
rozstawie osiowym (nie przekraczaj¹cym
90 cm, najczêœciej 30-60 cm), dziêki cze-
mu przenosz¹ niewielkie obci¹¿enia i mo-
g¹ mieæ niewielkie wymiary �. ¯eby
zmniejszyæ obci¹¿enie, ¿ebra uk³ada siê
w kierunku mniejszej rozpiêtoœci stropu,
opieraj¹c je na œcianach zewnêtrznych
i wewnêtrznych budynku za poœrednic-
twem belek podwalinowych. Naj³atwiej-
sze do wykonania i z tego powodu najbar-
dziej popularne s¹ ¿ebra o przekroju pro-
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Płyty Kleina

ciê¿kie
pó³ciê¿kie
lekkie

� Strop Kleina – rodzje p³yt ceglanych: a) p³y-
ta lekka, b) p³yta pó³ciê¿ka, c) p³yta ciê¿ka

a)

b)

c)

Stropy drewniane

gêsto¿ebrowe
belkowo-¿ebrowe
belkowe

Drewno klejone wykonuje siê z cienkich warstw drewna sklejanych w podwy¿szo-
nej temperaturze pod ciœnieniem. Ma wiêksz¹ wytrzyma³oœæ ni¿ drewno lite, dlatego wy-
konane z niego elementy mog¹ mieæ mniejsze wymiary.

Sklejka to p³yty sklejane z nieparzystej liczby warstw forniru o gruboœci
1,1-1,25 mm; w³ókna w przylegaj¹cych do siebie warstwach s¹ wzajemnie prostopad³e.
Dziêki takiemu u³o¿eniu w³ókien sklejka ma du¿¹ wytrzyma³oœæ na zginanie w obu kie-
runkach (inaczej ni¿ drewno lite). Nieparzysta liczba warstw powoduje, ¿e w obu war-
stwach zewnêtrznych w³ókna maj¹ ten sam kierunek, co równie¿ znacznie podwy¿sza
wytrzyma³oœæ. W konstrukcjach noœnych stosuje siê sklejkê z drewna liœciastego (w wy-
j¹tkowych, uzasadnionych przypadkach z drewna sosnowego), z przynajmniej piêciu
warstw forniru, najlepiej wodoodporn¹. 

� Strop gêsto¿ebrowy
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stok¹tnym. Wymiary przekrojów ¿eber s¹
ustalane przez projektanta budynku. Wy-
konuje siê je najczêœciej z desek o grubo-
œci 3,2-5 cm i odpowiednio dobranej wy-
sokoœci. ¯ebra o innych kszta³tach prze-
kroju, np. dwuteowe lub kratownicowe,
s¹ trudniej dostêpne (brak producentów),
ale bardziej wytrzyma³e, dziêki czemu
mog¹ mieæ mniejsze wymiary. 

Zale¿nie od potrzeb (decyzja nale¿y do
projektanta) stosuje siê stê¿enia usztywnia-
j¹ce strop, które zapobiegaj¹  nadmiernym
ugiêciom i zwichrowaniu belek. 

Stropy belkowo-¿ebrowe. Je¿eli  roz-
staw œcian jest na tyle du¿y, ¿e oparte na
nich ¿ebra mia³yby zbyt du¿¹ rozpiêtoœæ
(co mog³oby doprowadziæ do nadmier-
nych ugiêæ stropu), stosuje siê podparcie
poœrednie ¿eber na wiêkszych belkach
zwanych podci¹gami �. Podci¹gi mog¹
byæ drewniane lub stalowe. Podci¹gi
drewniane maj¹ przekroje prostok¹tne
(z jednej lub kilku zbitych desek), lub
dwuteowe (o konstrukcji podobnej jak ¿e-
bra). Podci¹gi stalowe wykonuje siê naj-
czêœciej z dwuteowników walcowanych.
Oparcie ¿eber na podci¹gach zwiêksza
gruboœæ stropu. ¯eby j¹ zmniejszyæ mo¿-
na zastosowaæ inne rozwi¹zanie: zamiast
opieraæ ¿ebra na podci¹gach od góry,
mo¿na je zamontowaæ miêdzy podci¹ga-
mi (tzn. podwiesiæ do nich przy pomocy
stalowych wieszaków). 

Stropy belkowe. Przy du¿ej rozpiêto-
œci stropu i du¿ym rozstawie belek ich
wymiary musz¹ byæ znacznie wiêksze ni¿
w stropach gêsto¿ebrowych. Takie stropy
nazywamy belkowymi �. Belki stropu
maj¹ najczêœciej kszta³t prostok¹tny i s¹
wykonane z drewna litego lub klejonego.  

Wykonanie
Poniewa¿ stropy drewniane s¹ bardzo

czêsto stosowane w domach jednorodzin-
nych, omawiamy nieco szerzej najwa¿-
niejsze etapy prac.

Poszycie. Na belkach (¿ebrach) uk³a-
da siê warstwê konstrukcyjn¹ pod³ogi,

tzw. poszycie, nazywane czasami œlep¹
pod³og¹ (patrz �-�). Dopiero na poszy-
ciu uk³ada siê w³aœciw¹ posadzkê (deski
pod³ogowe, parkiet, mozaikê, panele).
Dlatego musi mieæ ono dostateczn¹ wy-
trzyma³oœæ, aby przenieœæ ciê¿ar wszyst-
kich warstw pod³ogowych, ludzi, sprzê-
tów itp. Poszycie mo¿na wykonaæ z desek,
sklejki lub p³yt wiórowych. Deski uk³ada
siê prostopadle do belek stropowych (do
których przybija siê je gwoŸdziami) w ta-
ki sposób, aby po³¹czenia wypada³y nad

belkami. £¹czy siê je na styk (rozwi¹zanie
gorsze) lub na pióro i wpust. 

Du¿e p³yty ze sklejki i p³yt wióro-
wych s¹ bardziej sztywne i szybciej siê je
uk³ada. Arkusze sklejki i p³yt wiórowych
uk³ada siê tak, aby prostopad³y do belek
by³ d³u¿szy bok (p³yty wiórowe) lub ten
bok, wzd³u¿ którego p³yta ma wiêksz¹
wytrzyma³oœæ (sklejka). Styki p³yt musz¹
byæ przesuniête o po³owê d³ugoœci p³yty,
przy czym, z uwagi na odkszta³cenia, po-
miêdzy p³ytami pozostawia siê szczeliny
(ok. 3-5 mm). P³yty przybija siê do belek
gwoŸdziami lub mocuje wkrêtami. Do-
datkowo mo¿na je przykleiæ, co zapobiega
póŸniejszemu skrzypieniu po³ogi. Aby za-
pobiec tzw. „klawiszowaniu” (niezale¿ne
uginanie siê p³yt, widoczne od do³u jako
ich „wydzielanie siê” z p³aszczyzny sufi-
tu), p³yty ³¹czy siê te¿ na d³ugoœci, na pió-
ro i wpust, przy pomocy tzw. podbitek
(kawa³ki desek przybite od do³u) lub klip-
sami metalowymi. W stropach nad po-
mieszczeniami wilgotnymi, nad piwnic¹
lub parterem w budynku niepodpiwni-
czonym nale¿y stosowaæ p³yty wodood-
porne. 

Poszycie, podobnie jak strop, powi-
nien zaprojektowaæ specjalista. 

Wykoñczenie sufitu. Widoczne od
do³u elementy stropu zwykle przes³ania
siê podsufitk¹ (np. z p³yt gipsowo-karto-
nowych). Mo¿na te¿ wykonaæ sufit pod-
wieszony; pozostaje wówczas wiêcej miej-
sca na przeprowadzenie instalacji. Czasa-
mi, ze wzglêdów dekoracyjnych chcemy,
¿eby belki stropowe by³y widoczne. Mo-
¿emy wówczas os³oniæ podsufitk¹ tylko
¿ebra, montuj¹c j¹ odpowiednio wy¿ej. 

Izolacja. Izolacja cieplna jest wyma-
gana w przypadku stropów nad piwnica-
mi i poddaszami u¿ytkowymi. Stropy
miêdzypiêtrowe nie wymagaj¹ izolacji
cieplnej, konieczna jest jednak izolacja
akustyczna, ¿eby dŸwiêki nie przenika³y
do s¹siednich pomieszczeñ. Aby j¹ za-
pewniæ, miêdzy belkami stropowymi

umieszcza siê p³yty z we³ny mineralnej
lub szklanej. Wa¿na jest te¿ izolacja miê-
dzy belkami i poszyciem stropu; stosuje
siê klej, podk³adki z gumy lub filcu. Trze-
ba jednak sprawdziæ, czy w projekcie nie
przewidziano wspó³pracy belek z poszy-
ciem; w takim przypadku nie mo¿na ich
od siebie odizolowaæ. 

Instalacje w stropie drewnianym.
Instalacje umieszcza siê pod podsufitk¹
lub sufitem podwieszonym. Je¿eli miêdzy
belkami i sufitem jest wolna przestrzeñ,
instalacje mo¿na prowadziæ w dowolnym
kierunku. W przeciwnym przypadku in-
stalacje powinno siê prowadziæ równole-
gle do belek, w przestrzeniach miêdzy ni-
mi. Kierunek prostopad³y wymaga podci-
nania belek stropowych w celu przepusz-
czenia przez nie rur, co zawsze jest nieko-
rzystne. Nigdy nie wolno wycinaæ otwo-
rów w dolnej czêœci belek w œrodku roz-
piêtoœci stropu, poniewa¿ wystêpuj¹ tam
najwiêksze naprê¿enia rozci¹gaj¹ce i na-
ciêcie belki mo¿e spowodowaæ uszkodze-
nie stropu. Je¿eli konieczne jest wykona-
nie otworu w belce, nale¿y go zrobiæ
w œrodku wysokoœci przekroju. 
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