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1. Wst p.

 Stropy s  to przegrody poziome mi dzy kondygnacjami budynku sk adaj ce si  z

konstrukcji no nej, pod ogi i sufitu. Podstawowym zadaniem stropów jest przenoszenie

obci  pochodz cych od ci aru w asnego i u ytkowego oraz oddzielenie od siebie

pomieszcze  ni szych i wy szych kondygnacji budynku. Dalsz  rol  stropów jest

usztywnienie budynku w kierunku poziomym i zwi kszenie jego sztywno ci przestrzennej, a

tak e ochrona poszczególnych kondygnacji przed przenikaniem ciep a i d wi ków.

adna konstrukcja stropu, wykonana zarówno z elbetu jak i drewna, nie posiada

wystarczaj cej izolacyjno ci akustycznej i termicznej. Dlatego niezb dne jest wykonanie

odpowiednich warstw pod ogowych i sufitowych, które zwi ksz  nam izolacyjno  stropu.

2. Wiadomo ci ogólne o stropach drewnianych.

Zastosowanie stropów drewnianych w konstrukcji budynku powinno zosta

przemy lane ju  na etapie wst pnego doboru technologii w jakiej obiekt zostanie wykonany.

Pozwoli to na zmniejszenie kosztów poszczególnych cz ci budynku.

Dobrze wykonane stropy drewniane, z zastosowaniem odpowiednich warstw

doci aj cych i izolacyjnych (poprawa w ciwo ci akustycznych stropu), charakteryzuj  si

50 % mniejszym ci arem ni  tradycyjne stropy ceramiczne i elbetowe. Dlatego wykonanie

drewnianego stropu gwarantuje nam mo liwo  zastosowania cie szych cian no nych a

tak e mniejszych fundamentów.

Prawid owe wykonanie stropu drewnianego, a tak e innych konstrukcji z drewna

litego, wi e si  z zastosowaniem odpowiedniej jako ci materia ów. Wilgotno  drewna nie

powinna przekracza  18 % w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem i 23 % w

konstrukcjach pracuj cych na otwartym powietrzu (wg PN-B-03150). Zastosowanie drewna o

du ej wilgotno ci w elementach konstrukcji powoduje jego p kanie i odkszta canie si , a

tak e mog  si  na nim rozwija  grzyby. B dne jest tak e stosowanie drewna nadmiernie

wysuszonego, poniewa  wch aniaj c wilgo  z otoczenia p cznieje, ulega deformacjom i

paczeniu. Szczególn  uwag  nale y po wi ci  ochronie elementów z drewna przed

dzia aniem warunków atmosferycznych podczas transportu, sk adowania i monta u tak, aby

zapobiec zawilgoceniu drewna.
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3. Belki z litego drewna – tradycyjna metoda wykonywania stropów drewnianych.

Tradycyjnie do wykonywania stropów stosuje si  belki z drewna litego.

Dopuszczalna rozpi to  belek w stropie drewnianym, liczona w wietle cian, wynosi 6,00

m. W zale no ci od obci  zaleca si  rozstaw osiowy belek stropowych w granicach 60 

90 cm. Maksymalne ugi cie belek nie mo e przekroczy  1/300 ich rozpi to ci. Wymiary

stosowanych belek wynosz  w zale no ci od obci enia i rozpi to ci od 8 × 15 do 19 × 28

cm. Optymalne proporcje przekroju belki to oko o 5:7. D ugo  oparcia belki na murze

powinna  by  równa jej wysoko ci. W celu ochrony przed wilgoci  z muru, oparty na murze

koniec belki powinien by  otulony pap , z pozostawieniem odkrytego czo a belki. Gniazdo w

murze powinno mie  od czo a i wierzchu belki kilkucentymetrowy luz, pozwalaj cy na

odprowadzenie wilgoci z drewna.

4. Nowoczesne technologie wykonywania stropów drewnianych.

 W ostatnich latach rozwin y si  ró ne technologie przemys owego wykonywania

stropów drewnianych. Dzi ki nim mo emy takie stropy wykonywa  szybciej, dok adniej i

uzyska  wi ksze rozpi to ci.

Do nowych rozwi za  w tym zakresie nale :

1. Stropy wykonywane na pasie dolnym prefabrykowanych wi zarów z litego drewna

czonych p ytkami kolczastymi.

2. Wi zary z litego drewna o pasach równoleg ych (wi zary stropowe).

3. Posi-Joist  - wi zary o pasach równoleg ych, z krzy ulcami w postaci metalowych

czników tzw. Posi-Struts .

4. Belki ze rodnikiem z p yt OSB i innych materia ów.

4.1. Stropy wykonywane na pasie dolnym wi zarów dachowych.

         P ytka kolczasta pozwala po czy

elementy tarcicy po one doczo owo pod

dowolnymi k tami. T  zalet cznika

wykorzystuje si  do tworzenia ró nego kszta tu

wi zarów. Specyficzn  ich grup  s  te, których

pas dolny mo e stanowi  konstrukcj  stropu. S

to zw aszcza wi zary attykowe i mansardowe.

Rys. 1.  P ytki kolczaste.
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 Dzi ki takiemu rozwi zaniu pozbywamy si  ca kowicie kosztu wykonania konstrukcji

no nej stropu. Funkcj  t  pe ni  pasy dolne wi zarów, które s  oczywi cie projektowane z

uwzgl dnieniem dodatkowych obci  u ytkowych. Czas monta u dachu w obiekcie

jednorodzinnym wynosi zaledwie 1 dzie . Nie ma mowy aby w tym czasie wykona  strop

betonowy i uzyska  jego pe  wytrzyma .  W wyniku tego oszcz dzamy pieni dze, a

tak e czas. Dodatkow  zalet  wi zarów dachowych jest pozbycie si  s upów na poddaszu,

dzi ki czemu mo emy swobodnie kszta towa  tam przestrze .

Rys. 4.  Wi zary attykowe w trakcie monta u.

Rys. 2.  Poddasze attykowe ze stropem w pasie dolnym
wi zara.

Rys. 3.  Poddasze mansardowe ze stropem w
pasie dolnym wi zara.
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4.2. Wi zary stropowe – kratownice o pasach równoleg ych.

Innym rozwi zaniem s  belki stropowe wykonane jako drewniane wi zary kratowe

po czone przez p ytki kolczaste. Ukszta towanie krzy ulców pozwala na swobodne

umieszczenie rur kanalizacyjnych czy ta  wentylacyjnych wewn trz konstrukcji stropu przez

co pozbywamy si  elementów wystaj cych ze stropu. Belki te charakteryzuj  si  lekko ci  a

dzi ki temu równie atwo ci  monta u. Na prostot  monta u wp ywa równie  u ycie

specjalistycznych oku  budowlanych cz cych elementy stropu mi dzy sob  i ze cianami.

Rys. 5.  Uk adanie stropu z belek kratowych.                          Rys. 6.  Zamocowanie belki kratowej.

Rys. 7.  Typowa belka kratowa czna p ytkami kolczastymi.

Poni ej przedstawione zosta y rozpi to ci kratownicowych belek stropowych w zale no ci od

wysoko ci i rozmiarów tarcicy.

Podane rozpi to ci zosta y osi gni te przy zastosowaniu nast puj cych obci :

Warstwy pod ogi: - 2 x p yta g-k 1,3 cm
- we na mineralna 2 cm
- p yta g-k 1,3 cm
- p yta wiórowa 2,2 cm
- we na mineralna 10 cm

Ci ar w asny belek
Sufit podwieszony: - ruszt + p yta g-k 1,5 cm
Obci enie u ytkowe 1,5 kN/m2

Obci enie od cianek dzia owych 0,75 kN/m2
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Tab. 1.  Rozpi to  belek stropowych w zale no ci od wysoko ci i rozmiarów tarcicy.

4.3. Posi-Joist – wi zary o pasach równoleg ych, z krzy ulcami w postaci metalowych

czników.

Kolejn  z nowych technologii jest zastosowanie belek Posi-Joist jako konstrukcji

stropowych. Posi-Joist jest to hybryda sk adaj ca si  z pasa górnego i dolnego wykonanego z

tarcicy i cz cych oba pasy galwanizowanych krzy ulców Posi-Strut wykonanych z blach

stalowych. Dzi ki temu uzyskujemy bardzo sztywn  belk  stropow .

Zalet  Posi-Joist-ów jest mo liwo  umieszczenia instalacji elektrycznej,

kanalizacyjnej i wodnej wewn trz konstrukcji stropu. Pozbywamy si  w ten sposób

nieestetycznych rur wystaj cych ze stropu.

Wysoko  belki

[mm]

Rozstaw belek

[mm]

Wymiary tarcicy
C24

szer. × wys. [mm]

Max. rozpi to

[m]
600 80 × 50 3,850
500 80 × 50 4,080
400 80 × 50 4,300
600 100 × 50 4,050
500 100 × 50 4,300

220

400 100 × 50 4,700
600 80 × 50 4,250
500 80 × 50 4,520
400 80 × 50 4,780
600 100 × 50 4,600
500 100 × 50 4,850

250

400 100 × 50 5,220
600 80 × 50 4,920
500 80 × 50 5,220
400 80 × 50 5,620
600 100 × 50 5,300
500 100 × 50 5,620

300

400 100 × 50 6,020
600 80 × 50 6,050
500 80 × 50 6,480
400 80 × 50 6,950
600 100 × 50 6,550
500 100 × 50 6,950

400

400 100 × 50 7,500
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Rys. 8.  Konstrukcja stropu z belek Posi-Joist.

        W tej technologii w bardzo

prosty sposób mo emy kszta towa

nasze stropy. Nie mamy

najmniejszego problemu z

wykonaniem otworu na schody czy

te  zamocowaniem belek na cianie,

gdy  u ywamy do tego celu

specjalnych oku  które u atwiaj

nam prac . Takie rozwi zanie

pozwala wykona  strop samemu.Rys. 9.  Rozmieszczenie instalacji wewn trz stropu.
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Rys. 10.  Zamocowanie belek do ciany.

Tab. 2.  Wielko ci rur okr ych i kwadratowych mo liwe do umieszczenia w stropie.

TYP W Rura  Rura  Rura prostok tna
  okr a kwadratowa Wysoko  prostok ta hmax [mm]

dmax amax 50 75 100 125 150 170 200 225 250 275 300

  [mm] [mm] [mm] Szeroko  prostok ta bmax [mm]
POSI-8 108 105 95 270 180 90 - - - - - - - -
POSI-10 159 150 135 320 270 210 160 80 - - - - - -
POSI-V210 210 190 155 350 310 260 210 160 110 70 - - - -
POSI-16 324 275 220 510 470 430 390 340 300 260 220 170 130 90

Rys. 12.  Schemat rozmieszczenia instalacji w stropie z Posi-Joist-ów.

Rys. 11.  Wykonany otwór na schody.
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4.4. Belki ze rodnikiem z p yty OSB.

Na rynku polskim dost pne s  belki drewniane dwuteowe ze rodnikiem z p yty OSB.

Wykonanie stropów przy pomocy tych belek pozwala zredukowa  ilo  prac mokrych przy

stropie do minimum. Niezb dne jest tylko wykonanie wie ca i ewentualnie podci gów.

Elementy mocowane s  do wie ców za pomoc  specjalnych oku  budowlanych. Ma y ci ar

asny belek powoduje, e ich monta  staje si  zdecydowanie prostszy, gdy  d wig nie jest

nam potrzebny. Belki te mo na bezproblemowo docina  na budowie do odpowiedniej

ugo ci za pomoc  podstawowych narz dzi.

Rys. 13.  Strop z belkami ze rodnikiem z p yty OSB.
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5. Porównanie kosztów stropów.

Poni ej w tabeli podane zosta y orientacyjne koszty stropów. Porównanie zosta o wykonane

na podstawie wiadomo ci zawartych w: Murator ciany i Stropy, stycze  2005 r.

Typ stropu Cena  z /m2 Robocizna
 / m2

Wydatki dodatkowe

Prefabrykowane
betonowe ( elbetowe)

120 - 150
(50  80)

20  30 1. Wynajem d wigu 100 z /h
(dojazd d wigu 6 z /km),

2. Wykonanie wie ca 35  40
/m

Filigran 80 - 110 25  35 1. Wynajem d wigu 100 z /h
(dojazd d wigu 6 z /km),

2. Wykonanie wie ca 35  40
/m

3. Podparcia monta owe.
sto ebrowe 50 - 140 30  40 1. Wykonanie wie ca 35  40

/m
2. Podparcia monta owe.

Drewniany belkowy
(belki niestrugane, poszycie z
desek zwyk ych)

50  70 Mo na wykona
samemu.

1. Sufit podwieszony 20 z /m2

Drewniany belkowy
(belki strugane, pod oga z desek
obustronnie struganych)

70  100 Mo na wykona
samemu.

Drewniany strop
ebrowy

90  130 20  30 lub
mo na wykona

samemu

1. Sufit podwieszony i poszycie
45  50 z /m2

Strop drewniany na
pasie dolnym wi zara

0
Strop powstaje w wyniku

wykonania konstrukcji
dachu

0 1. Sufit podwieszony 20 z /m2

Tab. 3.  Porównanie kosztów wykonania 1 m2 stropów.

Jak wida  ceny materia ów zu ytych na wykonanie stropów drewnianych s  niewiele

mniejsze od materia ów zastosowanych w stropach elbetowych i betonowych. Jednak koszty

dodatkowe pojawiaj ce si  przy wykonywaniu stropów betonowych podra aj  je w znacznym

stopniu. Wykonanie stropu drewnianego gwarantuje nam mo liwo  u ytkowania go od

momentu zako czenia monta u co w praktyce oznacza e mo emy od razu wykonywa

dalsze prace w budynku. Nie musimy czeka  a  strop osi gnie odpowiednie parametry aby

mo na by o go obci . Nie stosowanie stempli w stropie drewnianym gwarantuje nam

mo liwo  wykonywania swobodnie prac na kondygnacji poni ej stropu (nie musimy si

przedziera  z materia ami przez las podpór). Dzi ki nie wykonywaniu prac betonowych przy

stropie nie wprowadzamy dodatkowej wilgoci technologicznej do budynku.

Nale y zauwa , e w tabeli 3. do ceny stropów drewnianych nie doliczone zosta y koszty

wie ca. Dzieje si  tak poniewa  w domu budowanym w technologii szkieletowej funkcj
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wie ca pe ni drewniana podwalina. Belki drewniane w stropie belkowym osadzone w

gniazdach w murze nie wymagaj  wie ca.

Podsumowuj c wszystkie dodatkowe koszty przy innych stropach i fakt, e wi kszo  prac

przy stropie drewnianym mo emy wykona  sami (musimy tylko zamówi  odpowiednie

materia y) dochodzimy do wniosku, e wykonanie stropu drewnianego pozwala nam

zaoszcz dzi  wiele pieni dzy i czasu

6. Zalety stosowania stropu drewnianego:

• niewielka waga  w porównaniu ze stropami betonowymi mniejsza o 50 % przy
zastosowaniu najci szego rozwi zania stropu drewnianego tzn. z warstwami
doci aj cymi, t umi cymi drgania i d wi ki, a tak e chroni cymi strop przed ogniem,

• brak konieczno ci stosowania d wigu  taki strop mo na wykona  samemu nie
ywaj c specjalistycznych maszyn, gdy  waga poszczególnych elementów jest

kilkakrotnie mniejsza ni  w stropach betonowych,

• mo liwo  wykonania samemu  nie jest potrzebna wykwalifikowana ekipa do
wykonania takiego stropu.

• ta sze rozwi zanie

• szybki monta  sprawnie wykonany monta  mo e zaj  tylko jeden dzie  i strop b dzie
gotowy do u ytku,

• brak stempli i podpór tymczasowych w trakcie monta u  pozwala zaoszcz dzi  czas i
pieni dze

• bardzo dobra izolacyjno  akustyczna i termiczna  pod warunkiem zastosowania
odpowiednich warstw wyg uszaj cych i dok adnego wykonania stropu

• brak prac betonowych  niekonieczne jest stosowanie wylewek betonowych, gdy
mo na je zast pi  warstwami kruszywa co pozwala na zaoszcz dzenie czasu, który jest
potrzebny do wyschni cia betonu eby nabra  swoich w ciwo ci konstrukcyjnych,

• rozpi to ci 7,50 m bez podpory  dzi ki zastosowani nowych rozwi za  jakimi s  POSI-
JOIST-y i kratownice stropowe czone p ytkami kolczastymi.
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7. Zasady prawid owego wykonania stropów drewnianych.

7.1. Akustyka stropów drewnianych.

Aby ograniczy  rozprzestrzenianie si  d wi ków materia owych w stropie drewnianym

nale y wykona  na nim ywaj  pod og  lub u  pod og  na legarach.

• ywaj ca pod oga.

ywaj  pod og  wykonuje si  na sztywnych stropach, których wytrzyma

pozwala na przeniesienie do  du ych obci . Izolacj  akustyczn , w tym

przypadku 3-5 cm styropianu lub we ny mineralnej, uk ada si  bezpo rednio na

pod u lub paraizolacji. We na mineralna musi mie  g sto  min. 120 kg/m3.

Produkowana jest odmiana styropianu, specjalna do uk adania na stropach, która

obci ona warstw  dociskow  z betonu odkszta ca si  co powoduje lepsze t umienie

wi ków. Izolacj  akustyczn  przykrywa si  foli  ochronn , np. polietylenow  foli

budowlan  grubo ci 0,2 mm. Oba materia y musz  by  doci ni te do pod a warstw

wylewki betonowej o grubo ci 4-5 cm. Nale y zauwa , e im grubsza b dzie ta

Rys. 14.  Tradycyjny strop drewniany  z pod og  p ywaj  i ci kimi warstwami doci aj cymi.
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warstwa, tym lepsze b dzie wyt umienie d wi ków. Jednak nie mo emy zapomnie  o

dopuszczalnym obci eniu stropu. Dodatkowo nale y wykona  dylatacj  brzegow ,

któr  uk ada si  wzd cian z pasków we ny mineralnej lub styropianu o grubo ci 2

do 3 cm, aby zapobiec przenoszeniu si  drga  z posadzki na konstrukcj cian. Na

takiej pod odze, pilnuj c aby zosta y zachowane odst py od cian, uk adamy

wyk adzin  pod ogow , parkiet, p ytki ceramiczne albo panele. U enie na

ywaj cej pod odze wyk adziny dywanowej da nam dodatkowe wyciszenie, bo

wyk adzina ograniczy rozchodzenie si  drga  w samej warstwie pokrycia.

Wersja stropu przedstawiona na rysunku powy ej nale y do najci szych odmian

stropu drewnianego, a mimo to ma ci ar mniejszy o 50 % od stropu betonowego.

Nale y pami ta , e ci ar stropu przek ada si  na wymiary elementów

konstrukcyjnych niezb dnych do jego wykonania.

• Pod oga na legarach.

Legary (belki drewniane) uk ada si  w poprzek belek stropowych w rozstawie

zale nym od przysz ego materia u pokryciowego. Pod legarami nale y umie ci  paski

z materia u elastycznego (woj oku, gumy), który zapobiega przenoszenie drga  na

strop. Przestrze  pomi dzy legarami nale y wype ni  we  mineraln , pozostawiaj c

min. 2 cm pustki powietrznej. Na legarach uk adamy foli  izolacyjn  mocowana

zszywkami i uszczelnian  ta  samoprzylepn  na z czach (zapobiega zawilgoceniu

we ny mineralnej wod  przenikaj  przez pod og ). Jako izolacji akustycznej nie

wolno stosowa  styropianu, gdy  nie wyt umi on d wi ków powietrznych (np. g nej

muzyki). Poniewa  drewno zamkni te pod pokryciem pod ogi mo e by  nara one na

gnicie, trzeba zaimpregnowa  je preparatami grzybobójczymi. Warto równie

zapewni  wentylacj  przestrzeni pod pod og , zak adaj c kratki wentylacyjne

umo liwiaj ce cyrkulacj  powietrza.

Inne sposoby polepszenia izolacyjno ci akustycznej stropu to:

• wykonanie sufitu podwieszonego z p yt gipsowo-kartonowych na konstrukcji

niezale nej od konstrukcji stropu,

• zastosowanie przek adek (z filcu, gumy, pianki polipropylenowej), zak adanych

mi dzy belkami a poszyciem w stropach z belek drewnianych
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7.2. Zabezpieczenie stropu przed drganiami.

Lekkie stropy drewniane, w szczególno ci o du ych rozpi to ciach, s  podatne na wibracje i

drgania. Drganiom stropu mo na zapobiec na  dwa sposoby :

• doci aj c strop poprzez wykonanie podk adu pod ogowego  z 3-4 cm  warstwy

zaprawy cementowej  lub suchego jastrychu ze specjalnych p yt gipsowo-

kartonowych,

• w przypadku stropu drewnianego z belek o masywnych przekrojach  doci enie

konstrukcji sufitu z desek, wykonane z piasku wymieszanego z cementem (taki

stabilizowany piasek wch ania wilgo  z powietrza, dzi ki czemu nie jest sypki 

wysypany na u on  wcze niej foli ).

Rys. 15.  Zabezpieczenie stropu przed drganiami za pomoc  doci enia piaskiem.

Rys. 16.  Zabezpieczenie stropu przed drganiami za pomoc  doci enia piaskiem i warstwami suchego
jastrychu.
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7.3. Zabezpieczenie stropu przed ogniem.

Stropy pe ni  w budynku m. in. rol  bariery, chroni cej przed przedostawaniem si  ognia na

siednie kondygnacje w przypadku po aru. Odporno  ogniow  stropów podwy szy  mo na

poprzez :

• wykonanie jako warstwy pod ogowej g adzi cementowej grubo ci 3-5 cm,

• wykonanie sufitu z p yt gipsowo-kartonowych w wersji ognioodpornej.

Górna cz  stropu dzi ki zastosowaniu odpowiednich uk adów warstw stanowi skuteczn

ochron  przeciw ogniowi. To w nie dolna cz  stropu jest najbardziej nara ona podczas

po aru (je li chodzi o odporno  ogniow ) i musi by  odpowiednio chroniona.

Zwi kszon  trwa  ogniow  dolnej cz ci stropów uzyskujemy poprzez zastosowanie

odpowiednio skomponowanych warstw sufitów podwieszanych. Poprzez przymocowanie

jednej warstwy p yt gipsowo-kartonowych do spodu belki za pomoc  rusztu stalowego, który

wytworzy przestrze  oko o 25 mm pomi dzy belk  a p yt , uzyskujemy trwa  ogniow  na

poziomie 1 godziny.

Rys. 17.  Strop o jednogodzinnej trwa ci ogniowej.

Natomiast przymocowanie za pomoc  rusztu do belki dwóch warstw p yt g-k i dodatkowo

dodaj c do tego jedn  warstw  p yt g-k przymocowan  równie  za pomoc  rusztu wyd a

nam czas trwa ci ogniowej do 2 godzin.
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Rys. 18.  Strop o dwugodzinnej trwa ci ogniowej.

8. Podsumowanie.

Stropy drewniane od pewnego czasu uwa ane s  w Polsce za rozwi zania g niejsze ni

stropy elbetowe. Zwi zane to jest z brakiem fachowo ci w ich wykonywaniu, stosowaniem

drewna o nieodpowiednich parametrach i niedok adno ci  ich wykonania.

 Do dzisiaj ludzie cz sto powtarzaj , e stropy drewniane skrzypi . Tak stropy drewniane

skrzypi  kiedy s le wykonane, podobnie jak le wykonane stropu betonowe klawiszuj .

Ludzie, którzy mieszkaj  w starych poniemieckich kamienicach nie skar  si  na ha asy

dobiegaj ce ze stropu. Jest to spowodowane wykonaniem tych stropów solidnie przy

wykorzystaniu dobrych materia ów. W krajach Europy zachodniej, a w szczególno ci w

Skandynawii w wi kszo ci stosuje si  stropy drewniane. Powód tego jest bardzo prosty,

Skandynawowie uwa aj  te stropy za bardziej ciche i ta sze od innych rozwi za . Zwi zane

to jest oczywi cie z wi ksz  kultur  wykonywania konstrukcji drewnianych i pozyskiwania

materia u konstrukcyjnego jakim jest drewno. W Polsce w okresie powojennym zapomniano

o walorach drewna i nast pi a pewna degeneracja umiej tno ci konstrukcyjnych in ynierów,

zwi zanych z projektowaniem i wykonywaniem konstrukcji drewnianych. Teraz sytuacja si

zmienia, a jest to spowodowane wprowadzaniem do naszego kraju nowoczesnych technologii

drewnianych.

Warto przypomnie , e stosowanie stropów drewnianych daje nam du e oszcz dno ci w

kosztach wykonania budynku. Powoduje skrócenie czasu wykonania obiektu i pozwala nie
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stosowa  specjalistycznych maszyn. Na szczególn  uwag  zas uguje budownictwo

jednorodzinne gdzie wykorzystanie pasa dolnego wi zarów prefabrykowanych jako stropu

pozwala na poczynienie oszcz dno ci finansowych jak i czasowych.

9. Przyk ady wykonania stropów o prawid owej izolacyjno ci akustycznej.

Przyk ad angielski 1.

1. 18 mm p yta wiórowa
2. 19 mm p yta gipsowo-kartonowa
3. 25 mm p yta z w ókna szklanego
4. 18 mm p yta wiórowa
5. belka drewniana ( Posi-Joist, belka kratownicowa czona p ytkami kolczastymi)
6. 100 mm we na mineralna, minimalna waga 23 kg/m3

Wszystkie kraw dzie p yt wiórowych maj  zosta  sklejone. P yta gipsowo-kartonowa
po czona z  p yt  wiórow  poprzez cienkie warstwy kleju (skoncentrowane) co 300
mm. Po czenia pomi dzy p ytami wiórowymi i p ytami gipsowymi musz  by
przesuni te a kierunki uk adanie odwrócone.

7. 2 x 15 mm p yta gipsowo-kartonowa ogniochronna

yty maj  zosta  przymocowane do elastycznych rygli rozmieszczonych co 400 mm.
Pierwsza warstwa mocowana za pomoc  38 mm wkr tów co 230 mm. Druga warstwa
za pomoc  60 mm wkr tów co 230 mm. Wkr ty drugiej warstwy musz  by
przesuni te wzgl dem wkr tów pierwszej warstwy.  P yty powinny zosta
rozmieszczone w szyku schodkowym z przesuni tymi czeniami

Rys. 19.  Rozmieszczenie warstw materia ów w stropie o prawid owej izolacyjno ci akustycznej.
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Przyk ad angielski 2:

1. 22 mm p yta wiórowa
2. 19 mm p yta gipsowo-kartonowa
3. 47 x 75 mm legary z podk adkami elastycznymi co 600 mm
4. 18 mm p yta wiórowa
5.  belka drewniana ( Posi-Joist, belka kratownicowa czona p ytkami kolczastymi)
6. 100 mm we na mineralna minimalna waga 23 kg/m3

7. 2 x 15 mm p yta gipsowo-kartonowa ogniochronna

Wykonanie patrz jak wy ej.

Rys. 20.  Rozmieszczenie warstw materia ów w stropie o prawid owej izolacyjno ci akustycznej.

Przyk ad angielski 3:

1. 2 x 13 mm p yty gipsowe
2. 20 mm we na mineralna
3. 13 mm p yta gipsowa
4. 22 mm p yta wiórowa
5. belka drewniana ( Posi-Joist, belka kratownicowa czona p ytkami kolczastymi)
6. 145 mm we na mineralna
7. 2 x 13 mm p yta gipsowo
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Rys. 21.  Rozmieszczenie warstw materia ów w stropie o prawid owej izolacyjno ci akustycznej

Przyk ad angielski 4:

1. 18 mm p yta wiórowa
2. 19 mm p yta gipsowo-kartonowa
3. 47 x 47 mm legary z podk adkami elastycznymi co 600 mm
4. 22 mm p yta wiórowa
5.  belka drewniana ( Posi-Joist, belka kratownicowa czona p ytkami kolczastymi)
6. 100 mm we na mineralna minimalna waga 23 kg/m3

7. 2 x 15 mm p yta gipsowo-kartonowa ogniochronna

Rys. 22.  Rozmieszczenie warstw materia ów w stropie o prawid owej izolacyjno ci akustycznej.
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