
 

Temat nr.1 Montaż deskowań stalowych.  
 

Szalowanie i deskowanie stropu na belkach stalowych  
Szalowanie i deskowanie stropu na belkach stalowych odbywa się poprzez 
podwieszenie deskowania bezpośrednio do stalowych belek. Pierwszym 
etapem jest przywiązanie poprzecznic ustawionych na rąb prostopadle do 
stalowych belek w odstępach ok. 1 m. Poprzecznice te wykonuje się z łat o 
wymiarach 75 mm x 100 mm lub z desek o wymiarach 38 mm x 150 mm. 
Belki z poprzecznicami wiąże się podwójnie złożonym dwumilimetrowym 
drutem. Poprzecznice do belek podciąga się poprzez wbicie klina pomiędzy 
górną półkę a drut. Następnie należy przybić deski o grubości 25 mm do 
poprzecznic. Warto także wspomnieć o tym, że możemy także użyć sklejkę 
wodoodporną o grubości ok. 15 mm do deskowania płyt stropowych 
zamiast desek. Pomiędzy stalowe belki i poprzecznice należy włożyć 
podkładki wykonane ze skrawków desek, tak by górna ich powierzchnia 
znajdowała się na poziomie stopki belki.  
  
  
Temat nr .2 Montaż zbrojenia płyt żelbetowych.  
 

Stropy żelbetowe monolityczne  
Elementem nośnym tych stropów jest płyta żelbetowa. Pod względem 
statycznym wyróżniamy stropy pracujące jedno- lub wielokierunkowo. Płyty 
jednokierunkowe oparte są na dwóch równoległych ścianach (rys. 1). 
W przypadku płyt podpartych na większej liczbie krawędzi o zaliczeniu do 
tej grupy decyduje stosunek długości krawędzi dłuższej do krótszej. Jeśli 
jest większy niż dwa, to płyta jest jednokierunkowa, jeśli mniej – płyta 
pracuje dwukierunkowo.  
   

 
 

  
Rys. 1 Rozmieszczenie zbrojenia w płycie pracującej jednokierunkowo [5]  

   
W budownictwie jednorodzinnym najczęściej mamy do czynienia z płytami 
żelbetowymi monolitycznymi. Sposób pracy statycznej determinuje układ 
zbrojenia w stropie. Rozpiętość płyt żelbetowych zbrojonych 
jednokierunkowo zazwyczaj nie przekracza 3,0–3,5 m. W przypadku płyt 
zbrojonych krzyżowo (dwukierunkowo), ze względu na większą sztywność, 
rozpiętość najczęściej wynosi do ok. 5,0 m.  
Grubość płyty żelbetowej, klasę betonu oraz rodzaj i ilość zbrojenia 
każdorazowo powinien wyznaczyć uprawniony projektant na podstawie 
przeprowadzonych obliczeń.  



Stropy monolityczne realizuje się w całości na budowie. Po wymurowaniu 
ścian nośnych wykonywane jest pełne deskowanie na całej powierzchni 
przeznaczonej na strop. W szalunku układane są pręty zbrojenia głównego 
oraz pręty rozdzielcze, stabilizujące rozstaw zbrojenia głównego. Pręty 
układa się na podkładkach dystansowych, których zadaniem jest zapewnić 
wymaganą otulinę betonową zabezpieczającą stal przed działaniem 
czynników mogących powodować korozję.  
Tak przygotowaną strukturę wypełnia się mieszanką betonową 
o konsystencji pozwalającej na dokładne wypełnienie szalunku (fot. 1). Po 
związaniu uzyskujemy sztywną płytę żelbetową o zaprojektowanej 
nośności.  
   

 
  

Fot. 1 Strop monolityczny żelbetowy w trakcie wypełniania mieszanką 
betonową  

   
Stropy żelbetowe prefabrykowane  
Stropy płytowe prefabrykowane pozwalają na skrócenie czasu realizacji 
budowy, ale ze względu na rozmiar i ciężar elementów wymagają 
stosowania ciężkiego sprzętu do transportu i montażu. Najczęściej 
stosowanym stropem tego typu jest płyta kanałowa Żerań o rozpiętości 2,4–
6,0 m i szerokości elementów 90, 120 i 150 cm (fot. 2).  
   



 
  

Fot. 2 Płyty żerańskie pozwalają na szybki montaż stropu, ale wymagają 
zastosowania ciężkiego sprzętu  

   
Stropy żelbetowe monolityczno-prefabrykowane  
Stropy tego typu składają się z płyty prefabrykowanej o grubości 5–7 cm 
i rozpiętości do 9,0 m, w której częściowo zatopione jest zbrojenie 
konstrukcyjne (pręty zbrojenia dolnego oraz kratownice). Po ułożeniu płyt 
na ścianach stanowią one tracony szalunek dla wylewanej na mokro płyty 
monolitycznej. Najbardziej rozpowszechnione są stropy Filigran (fot. 3) 
o zbrojeniu jednokierunkowym oraz stropy 2K, w których po wprowadzeniu 
dodatkowych wkładek stalowych uzyskuje się zbrojenie dwukierunkowe.  
   

 
  

Fot. 3 Prefabrykowany element stropu Filigran  
  
  
  

Temat nr.3 Montaż zbrojenia belek żelbetowych.  
 

Belki obok płyt są najczęściej stosowanymi elementami konstrukcji 
żelbetowych. Klasyczna definicja belki – w przypadku konstrukcji 



żelbetowych jest osłabiona i obejmuje również stosunkowo krótkie pręty 
długości L≈3hL≈3h.  
Elementy krępe (dla L≤3hL≤3h) są nazywane belkami-ścianami i należy je 
analizować jako tarcze – nie są bowiem spełnione podstawowe założenia 
teorii belkowej ( w tym założenie Bernoulliego o płaskich przekrojach i 
założenie o małych naprężeniach stycznych), co w wyniku uniemożliwia 
stosowanie wzorów belkowych oraz  wnioskowania dotyczącego położenia 
osi obojętnej przekroju  oraz rozkładu naprężeń po wysokości belki-ściany. 
Może się zdarzyć, że w poziomej osi symetrii belki-ściany naprężenia 
normalne będą największe, choć zgodnie z  teorią belkową powinny być 
zerowe. W takich przypadkach zaleca się stosowanie metody 
kratownicowej . Belki są zginanymi poprzecznie elementami 
konstrukcyjnymi. W praktyce jednak zginanie przekroju jest stowarzyszone 
z działaniem siły osiowej- ściskającej lub rozciągająca, a elementy są 
belkami-słupami. Rozróżnienia między belką a słupem w istocie zależy od 
zjawisk niestateczności : w belce zwichrzenia, a w słupie 
wyboczenia. Zginanie i siły osiowe są przenoszone w belce poprzez 
zbrojenie podłużne. Ścinanie natomiast przez zbrojenie poprzeczne 
: strzemiona oraz pręty odgięte. W przypadku skręcania często daje się 
dodatkowe zbrojenie podłużne.  
W konstrukcjach żelbetowych,siły przekrojowe powszechnie uzyskuje się z 
rozwiązania systemu konstrukcyjnego złożonego z klasycznych prętów 
(Bernoulliego), przy czym zawsze zaleca się zastosowanie teorii 2-rzędu, to 
znaczy uwzględnianie wpływu przemieszczeń na siły przekrojowe. Teoria 2-
rzędu jest zaimplementowana praktycznie we wszystkich współczesnych 
programach. Ograniczenie do klasycznej teorii 1-rzędu powinno być 
uzasadnione- należy wykazać, że w prętach występują małe siły 
ściskające NN , to znaczy takie, które nie mają istotnego wpływu na 
stateczność systemu konstrukcyjnego, oraz nie generują momentów 
zginających drugiego rzędu MII=N⋅eMII=N⋅e, gdzie ee jest wygięciem 
pręta.  
  
Proszę, również skorzystać z filmów instruktażowych w sieci. 
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