
Minus za oknem, plus w portfelu.

Stropy i nadpro˝a 
ceramiczne 



Ceramiczno-
-˝elbetowy strop 
Porotherm 50

Produkt WysokoÊç
(mm)

SzerokoÊç
(mm)

D∏ugoÊç
(mm)

Masa
(kg)

Porotherm 23/50

230 400 250 ok. 14

Porotherm 19/50

190 400 250 ok. 11

Porotherm 15/50

150 400 250 ok. 10,5

Porotherm 8/50

80 390 250 ok. 7,5

* WartoÊç charakterystyczna.

GruboÊç
stropu
(mm)

IzolacyjnoÊç 
akustyczna

Rw/Ln,w,eq (dB)

Opór
cieplny R
(m2K/W)

Ci´˝ar w∏asny*
strop 62.5/50

(kN/m2)

Zu˝ycie betonu
strop 62.5/50

(m3/m2)

190 48/77 0,23 2,68/2,82 0,058/0,062

210 49/76 0,24 3,14/3,28 0,078/0,082

230 49/76 0,28 2,95/3,13 0,066/0,071

250 51/75 0,29 3,42/3,60 0,086/0,091

270 51/74 0,33 3,38/3,60 0,074/0,080

290 53/73 0,34 3,84/4,06 0,094/0,100

Porotherm 19/50
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Ceramiczno-
-˝elbetowy strop 
Porotherm 62.5

Porotherm 19/62.5

Belka stropowa Porotherm

Produkt WysokoÊç
(mm)

SzerokoÊç
(mm)

D∏ugoÊç
(mm)

Masa
(kg)

Porotherm 23/62.5

230 525 250 ok. 19

Porotherm 19/62.5

190 525 250 ok. 15

Porotherm 15/62.5

150 525 250 ok. 14

Porotherm 8/62.5

80 515 250 ok. 9,5

WysokoÊç (mm)
SzerokoÊç

(mm)
D∏ugoÊç

(mm)
Masa

(kg/m.b.)

Belka stropowa Porotherm

175 przy d∏. belek 1,75÷6,25 m 
230 przy d∏. belek 6,50÷8,25 m

160 1750÷8250 21,7÷25,6

Parametry techniczne stropów Porotherm 62.5 i 50

rozstaw belek 62,5 cm lub 50 cm

d∏ugoÊç belek w 1 m2 1,6 m.b. lub 2,0 m.b.

liczba pustaków w 1 m2 6,4 szt. lub 8,0 szt.

maks. d∏ugoÊç belki 8,25 m 

maks. rozpi´toÊç stropu w Êwietle 8,00 m

zalecana d∏ugoÊç oparcia belek 12,5 cm

warstwa nadbetonu C16/20 4 lub 6 cm 
stal zbrojenia belek klasa A-III N, gatunek St3S-b-500



Parametry wytrzyma∏oÊciowe stropu Porotherm 50

D∏ugoÊç belki 
stropu 
L0 (m) 

Rozpi´toÊç 
stropu  

w Êwietle 
LS(m)

Zbrojenie 
g∏ówne belek 

Ø (mm)

Dopuszczalna 
si∏a poprzeczna 

VRd (kN/m)

Dopuszczalny 
moment zginajàcy 

MRd (kNm/m)

Odwrotna 
strza∏ka ugi´cia  

∆ (cm)

Obcià˝enie 
obliczeniowe 

stropu*  
pd (kN/m2)

Strop Porotherm 15/50 + 4 cm nadbetonu (gruboÊç stropu 19 cm)

1,75 1,50 2Ø8 19,80 12,68 - 20,0
2,00 1,75 2Ø8 19,80 12,68 - 20,0
2,25 2,00 2Ø8 19,80 12,68 - 19,4
2,50 2,25 2Ø8 19,80 12,68 - 14,9
2,75 2,50 2Ø8 19,80 12,68 - 11,6
3,00 2,75 2Ø10 21,70 19,44 - 14,7
3,25 3,00 2Ø10 21,70 19,44 - 12,8
3,50 3,25 2Ø10 21,70 19,44 - 10,6
3,75 3,50 2Ø10 21,70 19,44 - 8,7
4,00 3,75 2Ø12 21,70 27,36 - 9,5
4,25 4,00 2Ø12 21,70 27,36 -1,0 8,7
4,50 4,25 2Ø12+Ø6 21,70 30,52 -1,0 7,9
4,75 4,50 2Ø12+Ø8 21,70 33,40 -1,0 7,3
5,00 4,75 2Ø12+Ø10 21,70 36,13 -1,0 6,7
5,25 5,00 2Ø12+Ø12 21,70 39,90 -1,0 6,1
5,50 5,25 2Ø12+Ø12 21,70 39,90 -1,2 5,7
5,75 5,50 2Ø12+Ø12 21,70 39,90 -1,6 5,3
6,00 5,75 2Ø12+Ø14 21,70 44,24 -1,8 4,9
6,25 6,00 2Ø12+Ø14 21,70 44,24 -2,0 4,3

Strop Porotherm 19/50 + 4 cm nadbetonu (gruboÊç stropu 23 cm)

1,75 1,50 2Ø8 23,38 16,00 - 20,0
2,00 1,75 2Ø8 23,38 16,00 - 20,0
2,25 2,00 2Ø8 23,38 16,00 - 20,0
2,50 2,25 2Ø8 23,38 16,00 - 19,3
2,75 2,50 2Ø8 23,38 16,00 - 15,2
3,00 2,75 2Ø10 25,32 24,62 - 18,0
3,25 3,00 2Ø10 25,32 24,62 - 16,0
3,50 3,25 2Ø10 25,32 24,62 - 13,9
3,75 3,50 2Ø10 25,32 24,62 - 11,6
4,00 3,75 2Ø12 26,58 34,84 - 12,4
4,25 4,00 2Ø12 26,58 34,84 - 11,3
4,50 4,25 2Ø12+Ø6 26,58 38,94 -1,0 10,3
4,75 4,50 2Ø12+Ø8 26,58 42,12 -1,0 9,5
5,00 4,75 2Ø12+Ø10 26,58 46,22 -1,0 8,8
5,25 5,00 2Ø12+Ø12 26,58 51,18 -1,2 8,1
5,50 5,25 2Ø12+Ø12 26,58 51,18 -1,2 7,5
5,75 5,50 2Ø12+Ø12 26,58 51,18 -1,2 7,0
6,00 5,75 2Ø12+Ø14 26,58 56,96 -1,4 6,5
6,25 6,00 2Ø12+Ø14 26,58 56,96 -2,0 6,1

Strop Porotherm 23/50 + 4 cm nadbetonu (gruboÊç stropu 27 cm)

1,75 1,50 2Ø8 26,70 19,32 - 20,0
2,00 1,75 2Ø8 26,70 19,32 - 20,0
2,25 2,00 2Ø8 26,70 19,32 - 20,0
2,50 2,25 2Ø8 26,70 19,32 - 20,0
2,75 2,50 2Ø8 26,70 19,32 - 18,4
3,00 2,75 2Ø10 28,58 29,80 - 20,0
3,25 3,00 2Ø10 28,58 29,80 - 18,6
3,50 3,25 2Ø10 28,58 29,80 - 16,6
3,75 3,50 2Ø10 28,58 29,80 - 14,1
4,00 3,75 2Ø12 30,92 42,30 - 14,8
4,25 4,00 2Ø12 30,92 42,30 - 13,5
4,50 4,25 2Ø12+Ø6 31,14 47,33 - 12,5
4,75 4,50 2Ø12+Ø8 31,14 51,22 - 11,5
5,00 4,75 2Ø12+Ø10 31,14 56,29 - 10,2
5,25 5,00 2Ø12+Ø12 31,14 62,42 -1,0 9,7
5,50 5,25 2Ø12+Ø12 31,14 62,42 -1,0 9,0
5,75 5,50 2Ø12+Ø12 31,14 62,42 -1,0 8,4
6,00 5,75 2Ø12+Ø14 31,14 69,62 -1,0 7,8
6,25 6,00 2Ø12+Ø14 31,14 69,62 -1,4 7,2
6,50 6,25 2Ø12+Ø14 31,14 69,62 -1,8 6,8
6,75 6,50 2Ø12+Ø16 31,14 77,08 -2,0 6,2
7,00 6,75 2Ø12+Ø18 31,14 85,86 -2,3 5,9
7,25 7,00 2Ø12+Ø18 31,14 85,86 -2,8 5,3
7,50 7,25 2Ø12+Ø18 31,14 85,86 -3,0 4,3
7,75 7,50 2Ø12+Ø20 31,14 95,64 -3,0 4,9
8,00 7,75 2Ø12+Ø20 31,14 95,64 -3,0 4,6
8,25 8,00 2Ø12+Ø20 31,14 95,64 -3,0 4,1
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Parametry wytrzyma∏oÊciowe stropu Porotherm 62.5

* Ponad ci´˝ar w∏asny stropu.

D∏ugoÊç belki 
stropu 
L0 (m) 

Rozpi´toÊç 
stropu  

w Êwietle 
LS(m)

Zbrojenie 
g∏ówne belek 

Ø (mm)

Dopuszczalna 
si∏a poprzeczna 

VRd (kN/m)

Dopuszczalny 
moment zginajàcy 

MRd (kNm/m)

Odwrotna 
strza∏ka ugi´cia  

∆ (cm)

Obcià˝enie 
obliczeniowe 

stropu*  
pd (kN/m2)

Strop Porotherm 15/62.5 + 4 cm nadbetonu (gruboÊç stropu 19 cm)

1,75 1,50 2Ø8 15,84 10,19 - 20,0
2,00 1,75 2Ø8 15,84 10,19 - 19,0
2,25 2,00 2Ø8 15,84 10,19 - 15,1
2,50 2,25 2Ø8 15,84 10,19 - 11,5
2,75 2,50 2Ø8 15,84 10,19 - 8,8
3,00 2,75 2Ø10 17,36 15,65 - 11,2
3,25 3,00 2Ø10 17,36 15,65 - 9,8
3,50 3,25 2Ø10 17,36 15,65 - 8,0
3,75 3,50 2Ø10 17,36 15,65 - 6,5
4,00 3,75 2Ø12 17,36 22,13 - 7,1
4,25 4,00 2Ø12 17,36 22,13 -1,0 6,4
4,50 4,25 2Ø12+Ø6 17,36 24,58 -1,1 5,8
4,75 4,50 2Ø12+Ø8 17,36 26,82 -1,1 5,3
5,00 4,75 2Ø12+Ø10 17,36 29,28 -1,2 4,8
5,25 5,00 2Ø12+Ø12 17,36 32,48 -1,3 4,4
5,50 5,25 2Ø12+Ø12 17,36 32,48 -1,3 4,0

Strop Porotherm 19/62.5 + 4 cm nadbetonu (gruboÊç stropu 23 cm)

1,75 1,50 2Ø8 18,70 12,86 - 20,0
2,00 1,75 2Ø8 18,70 12,86 - 20,0
2,25 2,00 2Ø8 18,70 12,86 - 19,5
2,50 2,25 2Ø8 18,70 12,86 - 14,9
2,75 2,50 2Ø8 18,70 12,86 - 11,6
3,00 2,75 2Ø10 20,26 19,81 - 13,9
3,25 3,00 2Ø10 20,26 19,81 - 12,2
3,50 3,25 2Ø10 20,26 19,81 - 10,6
3,75 3,50 2Ø10 20,26 19,81 - 8,8
4,00 3,75 2Ø12 21,26 28,10 - 9,4
4,25 4,00 2Ø12 21,26 28,10 - 8,5
4,50 4,25 2Ø12+Ø6 21,26 31,44 - 7,7
4,75 4,50 2Ø12+Ø8 21,26 31,44 -1,0 7,0
5,00 4,75 2Ø12+Ø10 21,26 37,38 -1,0 6,4
5,25 5,00 2Ø12+Ø12 21,26 41,47 -1,0 5,9
5,50 5,25 2Ø12+Ø12 21,26 41,47 -1,0 5,5
5,75 5,50 2Ø12+Ø12 21,26 41,47 -1,0 5,0
6,00 5,75 2Ø12+Ø14 21,26 46,30 -1,1 4,6
6,25 6,00 2Ø12+Ø14 21,26 46,30 -1,2 4,3

Strop Porotherm 23/62.5 + 4 cm nadbetonu (gruboÊç stropu 27 cm)

1,75 1,50 2Ø8 21,36 15,54 - 20,0
2,00 1,75 2Ø8 21,36 15,54 - 20,0
2,25 2,00 2Ø8 21,36 15,54 - 20,0
2,50 2,25 2Ø8 21,36 15,54 - 18,3
2,75 2,50 2Ø8 21,36 15,54 - 14,3
3,00 2,75 2Ø10 22,86 23,95 - 16,3
3,25 3,00 2Ø10 22,86 23,95 - 14,4
3,50 3,25 2Ø10 22,86 23,95 - 12,7
3,75 3,50 2Ø10 22,86 23,95 - 10,9
4,00 3,75 2Ø12 24,74 34,08 - 11,4
4,25 4,00 2Ø12 24,74 34,08 - 10,3
4,50 4,25 2Ø12+Ø6 24,91 38,14 - 9,5
4,75 4,50 2Ø12+Ø8 24,91 41,40 - 8,7
5,00 4,75 2Ø12+Ø10 24,91 45,41 - 7,9
5,25 5,00 2Ø12+Ø12 24,91 50,45 - 6,9
5,50 5,25 2Ø12+Ø12 24,91 50,45 - 6,7
5,75 5,50 2Ø12+Ø12 24,91 50,45 -1,0 6,2
6,00 5,75 2Ø12+Ø14 24,91 56,40 -1,0 5,7
6,25 6,00 2Ø12+Ø14 24,91 56,40 -1,0 5,3
6,50 6,25 2Ø12+Ø14 24,91 56,40 -1,2 4,9
6,75 6,50 2Ø12+Ø16 24,91 62,52 -1,5 4,6
7,00 6,75 2Ø12+Ø18 24,91 69,84 -1,8 4,2
7,25 7,00 2Ø12+Ø18 24,91 69,84 -2,2 3,9
7,50 7,25 2Ø12+Ø18 24,91 69,84 -2,9 3,6
7,75 7,50 2Ø12+Ø20 24,91 77,73 -3,1 3,2
8,00 7,75 2Ø12+Ø20 24,91 77,73 -3,2 2,3
8,25 8,00 2Ø12+Ø20 24,91 77,73 -3,3 1,6



Instrukcja monta˝u

Strop Porotherm wykonuje si´ analogicznie jak ka˝dy inny typowy strop 
g´sto˝ebrowy (belkowo-pustakowy).

Rys. 1. Schemat monta˝u stropu Porotherm 62.5 (przyk∏ad)

• Podpory monta˝owe ustawia si´ zgodnie 
z projektem monta˝u stropu, na stabil-
nym pod∏o˝u, w równych odst´pach. 
Podpora monta˝owa powinna sk∏adaç 
si´ z podwaliny (np. deski o gruboÊci 
dwóch cali), stempla stalowego z regu-
lacjà wysokoÊci lub stempla drewnianego 
oraz belek podporowych systemowych 
lub z kraw´dziaków (np. o przekroju 
100x120 mm). Zaleca si´ stosowanie re-
gulowanych podpór stalowych z w∏asny-
mi rozporami stabilizujàcymi ich pozycj´.

• Podpory monta˝owe ustawia si´ prosto-
padle do belek stropowych, wzd∏u˝ ich 
osi, w rozstawie nie wi´kszym ni˝ 1,8 m.

• Belki podporowe nale˝y podpieraç (stem-
plowaç) w kierunku prostopad∏ym do osi 
belek stropowych, w rozstawie co 1,5 m.

• Liczba podpór monta˝owych zale˝y 
od rozpi´toÊci stropu w Êwietle podpór 
sta∏ych (np. Êcian) i wynosi:

 – 1 podpora – przy rozpí toÊci do 3,6 m,
 – 2 podpory – przy rozpí toÊci powy˝ej  

 3,6 m do 5,4 m,
 – 3 podpory – przy rozpí toÊci powy˝ej  

 5,4 m do 7,2 m,
 – 4 podpory – przy rozpí toÊci powy˝ej 7,2 m.
 Ponadto zaleca si´ ustawienie dodat-

kowo skrajnych podpór monta˝owych 
bezpoÊrednio przy licu Êciany (podporze 
sta∏ej).

Uk∏adanie zaprawy pod strop

Monta˝ belek stropowych

1. Podpory monta˝owe 
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2. Uk∏adanie belek i pustaków stropowych
• Belki stropowe uk∏ada si´ na podporach 

sta∏ych (Êcianach lub podciàgach) na 
warstwie zaprawy cementowej M10  
o gruboÊci min. 20 mm, zalecana d∏u-
goÊç oparcia belek wynosi 125 mm. 

• Podczas monta˝u belek stropowych 
mo˝e zaistnieç sytuacja, w której 
odleg∏oÊç mi´dzy belkà a Êcianà b´dzie 
mniejsza od szerokoÊci modularnej 
pustaka. W takim przypadku przerw´ 
pomi´dzy skrajnà belkà a licem Êciany 
(wieƒca) wype∏niç mo˝na w jeden z na-
st´pujàcych sposobów:

 – uk∏adajàc przyci´te pustaki stropowe,
 – uk∏adajàc kolejnà dodatkowà belk´  

 stropowà,
 – deskujàc od do∏u przerw´ i wype∏niajàc  

 jà betonem.

 W przypadku przycinania pustaków 
stropowych maksymalna odleg∏oÊç osi 
skrajnej belki stropowej od lica Êciany 
powinna zapewniaç minimalnà g∏´bo-
koÊç oparcia pustaka stropowego na 
Êcianie, tj. 25 mm. 

 Ta maksymalna odleg∏oÊç wynosi: 
 – 500 mm dla stropu o rozstawie osio- 

 wym 625 mm,
 – 375 mm dla stropu o rozstawie osio- 

 wym 500 mm.
 

Przy uk∏adaniu pustaków stropowych 
nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na 
maksymalnà gł´bokoÊç oparcia pusta-
ków na Êcianie, tj. aby mo˝liwe było 
prawidłowe wykonanie wieƒca ˝elbeto-
wego zgodnie z projektem.

• Rozstaw belek sprawdza si´ poprzez 
u∏o˝enie po jednym pustaku mi´dzy nimi 
przy ka˝dym koƒcu belki (patrz rys. 1). 

• Po u∏o˝eniu skrajnych rz´dów pustaków 
wype∏nia si´ nimi ca∏e pole stropowe. 
Czo∏owe powierzchnie pustaków skraj-
nych przylegajàcych do wieƒców, pod-
ciàgów i ˝eber rozdzielczych zaleca si´ 
zadeklowaç przed ich u∏o˝eniem.

• W jednowarstwowych Êcianach ze- 
wn´trznych w systemie Porotherm za-
miast zewn´trznego deskowania wieƒca 
stropowego zaleca si´ jego obmu- 
rowanie pustakami Porotherm 11.5 P+W 
lub Porotherm 8 P+W. Nale˝y pami´taç 
przy tym o koniecznoÊci u∏o˝enia war-
stwy materia∏u termoizolacyjnego po-
mi´dzy obmurowaniem a ˝elbetowym 
wieƒcem. 

• Po u∏o˝eniu belek stropowych kontroluje 
si´ ich poziome u∏o˝enie bàdê w przy-
padku belek o wi´kszych d∏ugoÊciach 
dostosowanie do poziomów odpowia-
dajàcych odwrotnej strza∏ce ugi´cia 
(„wypí trzenie”). WartoÊç wypi´trzenia 
podana w tabelach „Parametry wytrzy-
ma∏oÊciowe stropu Porotherm” jest 
maksymalnym wypi´trzeniem dla belek 
w Êrodkowej cz´Êci stropu (pasmo Êrod-
kowe o szerokoÊci równej oko∏o 1/3 sze-
rokoÊci stropu). Belek skrajnych (sàsia-
dujàcych z wieƒcem stropowym) nie 
nale˝y wypi´trzaç – pozostajà one w po-
ziomie wieƒca. Pozosta∏ym belkom 
nadawaç nale˝y odpowiednio poÊrednie 
wartoÊci wypi´trzenia. Wypi´trzenie 
belek to czynnoÊç prosta i konieczna, 
gwarantujàca uzyskanie noÊnoÊci stro-
pu zgodnych z podanymi przez produ-
centa. Ogranicza ono równie˝ ugi´cie 
stropu, które powstanie podczas jego 
eksploatacji. Daje to w rezultacie efekt 
p∏askiego sufitu. 

Rys. 2. Wypi´trzenie belek stropowych

a) 2 podpory monta˝owe

b) 3 podpory monta˝owe

c) 4 podpory monta˝owe

• Podpory sta∏e (np. Êciany) poziomuje si´ 
po ich wykonaniu, uk∏adajàc warstw´ 
g´stoplastycznej zaprawy na ca∏ej szero-
koÊci wieƒca, zabezpieczajàc w ten 
sposób pustaki Êcienne przed wcie-
kaniem betonu w ich drà˝enia (szczegól-
nie istotne w przypadku Êcian jedno-
warstwowych).

• Podpory monta˝owe nale˝y wypozio-
mowaç, a w przypadku stropów o du˝ej 
rozpi´toÊci wypi´trzyç odpowiednio do 
wymaganej wartoÊci strza∏ki odwrotnej.

Sprawdzanie rozstawu belek

Uk∏adanie pustaków stropowych



3. ˚ebra rozdzielcze

4. Zbrojenie podporowe

5. Betonowanie stropu
• Po sprawdzeniu poprawnoÊci:
 – rozmieszczenia podpór monta˝owych,
 – u∏o˝enia belek i pustaków stropowych,
 – wypoziomowania belek stropowych  

 bàdê nadania im odwrotnej strza∏ki  
 ugi´cia, 

 – zmontowania zbrojenia wieƒców, ˝eber  
 rozdzielczych, zbrojenia podporowego,  
 zbrojenia przy otworach w stropie itp.,

 oraz po:
 – usuni´ciu zanieczyszczeƒ (liÊci, trocin  

 itp.), 
 – zwil˝eniu (zmoczeniu) elementów stro- 

 powych
 mo˝na przystàpiç do betonowania  

stropu.

• Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na 
dok∏adne wype∏nienie mieszankà beto-
nowà wszystkich elementów stropu  
(belki, ˝ebra, wieƒce).

• Je˝eli beton podawany jest za pomocà 
pompy, to nale˝y go rozprowadziç równo-
miernie po powierzchni, nie dopuszcza-
jàc do miejscowego gromadzenia.

• Je˝eli beton dostarczany jest w tacz-
kach, transport po stropie powinien 
odbywaç si´ po sztywnych pomostach 
wykonanych z desek gruboÊci co naj-
mniej 1,5 cala.

• Podczas wszystkich robót monta˝owych 
na stropie, czyli przy uk∏adaniu pustaków, 
pracach zwiàzanych z wykonaniem zbro-
jenia wieƒca i ˝eber rozdzielczych, oraz 
przy betonowaniu stropu ze wzgl´dów 
bezpieczeƒstwa nale˝y korzystaç z po-
mostów roboczych, które bardziej 
równomiernie roz∏o˝à obcià˝enia. Wy-
konuje si´ je z desek, których gruboÊç 

• Tak jak w innych stropach g´sto˝ebro-
wych (wymóg normy PN-B-03264:2002 
pkt 9.2) nad podporami sta∏ymi, nad 
ka˝dà belkà, nale˝y umieÊciç zbrojenie 
podporowe zgodnie z dokumentacjà tech-

nicznà w postaci np. pr´ta ze stali klasy 
A-III o Êrednicy Ø8 do Ø12 mm – zale˝nie 
od rozpi´toÊci stropu, zakotwionego  
w wieƒcu i p∏ycie stropowej na d∏ugoÊci 
min. Ø40 zbrojenia podporowego.

• W stropach o rozpi´toÊci powy˝ej 4,0 m, 
podobnie jak w innych stropach g´sto-
˝ebrowych, w celu wyeliminowania 
„klawiszowania belek” nale˝y wykonaç 
˝ebra rozdzielcze:

 – 1 ˝ebro rozdzielcze – przy rozpi´toÊci  
 stropu do 6 m,

 – 2 ˝ebra rozdzielcze – przy rozpi´toÊci  
 stropu powy˝ej 6 m.

• ˚ebra rozdzielcze nale˝y prowadziç przez 
ca∏à szerokoÊç stropu, a˝ do Êcian lub 
podciàgów (wieƒców stropowych) usy-
tuowanych równolegle do belek stropo-
wych, a ich zbrojenie zakotwiç w wieƒcu.

• Zbrojenie ˝ebra rozdzielczego stanowià 
zwykle dwa pr´ty, jeden górà, a drugi 

do∏em, bez odgi´ç, o Êrednicy Ø14 mm 
ze stali klasy A-III, spi´te strzemionami 
o Êrednicy Ø4,5 mm, o rozstawie nie 
wi´kszym ni˝ 0,5 m.

• Zbrojenie dolne ˝eber rozdzielczych 
nale˝y wprowadziç w g∏àb wieƒca lub 
podciàgu na g∏´bokoÊç nie mniejszà 
ni˝ 10 Êrednic tego zbrojenia, natomiast 
d∏ugoÊç zakotwienia zbrojenia górnego 
w wieƒcu powinna byç nie mniejsza ni˝ 
0,5 m.

• Do wykonywania ˝ebra rozdzielczego 
mo˝na stosowaç pustaki stropowe  
Porotherm o wysokoÊci 80 mm – co poz-
wala na uzyskanie jednolitej, ceramicznej 
dolnej powierzchni stropu.

Obmurowanie wieƒca

Instrukcja 
monta˝u (cd.)

Korzystaj z pomostów roboczych
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6. Piel´gnacja stropu
• Po zakoƒczeniu betonowania strop 

nale˝y piel´gnowaç, szczególnie w okre-
sie podwy˝szonych lub obni˝onych tem-
peratur powietrza.

• Piel´gnacja stropu polega na:
 – zwil˝aniu wodà powierzchni betonu  

 w podwy˝szonych temperaturach, 
 – os∏anianiu powierzchni betonu, np. ma- 

 tami, w obni˝onych temperaturach.
7. Otwory w stropie
• Niewielkie otwory (np. na rury wod.- 

-kan., c.o. lub przewody elektryczne) 
mo˝na wykonywaç, nawiercajàc strop po 
jego wykonaniu (Uwaga! Otwory wyko-
nywaç nale˝y w pustakach, nie usz-
kadzajàc belek stropowych) lub poprzez 
rozsuni´cie pustaków podczas monta˝u 
stropu oraz ewentualne wykonanie des-
kowania i wylewki uzupe∏niajàcej.

• Wi´ksze otwory w stropie (np. na zinte-
growane ciàgi przewodów wentylacyjnych 
lub dymowych, schody itp.) wykonuje  
si´, stosujàc tzw. wymiany o wymiarach  
i zbrojeniu wed∏ug dokumentacji tech- 
nicznej, cz´sto z wykorzystaniem pusta-
ków stropowych Porotherm o wysokoÊci 
80 mm. W tym przypadku jako pierwsze 
uk∏ada si´ belki stropowe przy kraw´dzi 
otworu i odmierza si´ od nich – w obu kie-
runkach – rozstawienie kolejnych belek.

powinna wynosiç przynajmniej 1,5 cala. 
Deski rozk∏ada si´ prostopadle do kie-
runku u∏o˝enia belek noÊnych, w kilku 
miejscach na ca∏ej szerokoÊci stropu. 

 Uwaga! Nie nale˝y stawaç na pustakach 
stropowych lub obcià˝aç ich punktowo.

• GruboÊç warstwy nadbetonu nale˝y 
kontrolowaç za pomocà sondy lub ryg 
(listew, rur) umo˝liwiajàcych „Êciàganie” 

nadmiaru betonu i uzyskanie gruboÊci 
warstwy podanej przez producenta.

• W trakcie betonowania nale˝y pobraç 
próbki betonu i kontrolowaç jego jakoÊç 
wg PN-EN 206-1 „Beton – Cz´Êç 1: 
Wymagania, w∏aÊciwoÊci, produkcja  
i zgodnoÊç”.

• Do betonowania stropu stosuje si´ beton 
klasy nie ni˝szej ni˝ C16/20.

Zbrojenie wieƒca, zbrojenie podporowe 
i rozdzielcze

Betonowanie stropu

˚ebro rozdzielcze

8. Âcianki dzia∏owe na stropie

9. Rozformowanie stropu
• Do rozformowania stropu, tj. usuni´cia 

podpór monta˝owych oraz deskowaƒ 
(wieƒców, ˝eber rozdzielczych itp.), 
mo˝na przystàpiç po uzyskaniu przez 

beton monolityczny co najmniej 80% 
wytrzyma∏oÊci docelowej (≥16 MPa), to 
jest po min. 14 dniach od betonowania.

• W przypadku obcià˝enia stropu Êcianka-
mi dzia∏owymi konstrukcja stropu pod 
Êciankà zale˝y nie tylko od ci´˝aru 
Êcianki, ale równie˝ od kierunku jej usy-
tuowania (wzd∏u˝ lub w poprzek belek 
stropowych).

• Lekkie Êcianki dzia∏owe o masie do  
50 kg/m2 mogà byç sytuowane do-
wolnie.

• Sytuowanie Êcianek dzia∏owych o masie 
powy˝ej 50 kg/m2 – tak jak w przypadku 
wszystkich stropów g´sto˝ebrowych  
– nale˝y wykonywaç zgodnie z projek-
tem konstrukcyjnym budynku lub konsul-
towaç z projektantem, gdy˝ strop mo˝e 
wymagaç indywidualnego, dodatkowego 
wzmocnienia (np. wykonania ˝ebra pod 
Êcianki lub u∏o˝enia dwóch, trzech belek 
stropowych obok siebie).



Rys. 3. Przekrój równolegle do belek stropowych
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Belki nadpro˝owe Porotherm 23.8 sà 
prefabrykowanymi elementami konstruk-
cyjnymi zamykajàcymi otwory drzwiowe 
lub okienne w konstrukcjach Êciennych. 
W zale˝noÊci od gruboÊci i przeznacze-
nia Êciany stosuje si´ ró˝nà liczb´ belek 
w ró˝nych uk∏adach, np. z ociepleniem  
w przypadku Êciany zewn´trznej. 

Po u∏o˝eniu na murze od razu pe∏nià funk-
cj´ noÊnà. Belki nadpro˝owe Porotherm 
23.8 sk∏adajà si´ z poryzowanych kszta∏tek 
ceramicznych, zbrojenia kratownicowego 
oraz betonu C30/37.

Nadpro˝a 
Porotherm 23.8

Zalety

Zastosowanie

Dane techniczne

Rys. 9. Przyk∏ady zastosowaƒ
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– wysokoÊç równa wysokoÊci pustaków  
Porotherm

– nie wymaga podmurówki
– bardzo du˝a noÊnoÊç
– brak koniecznoÊci stosowania podpór  

monta˝owych
– ca∏kowicie wykonane fabrycznie – prosty  

i szybki monta˝ na budowie
– w przypadku Êcian zewn´trznych mo˝li-

we jest ∏atwe i szybkie docieplanie ma-
teria∏em termoizolacyjnym

– ceramiczna powierzchnia belek wraz ze 
Êcianà z pustaków Porotherm stanowi 
jednorodne pod∏o˝e pod tynk; zapobie-
ga to p´kaniu tynku na granicy nadpro˝e 
– Êciana

– ∏atwe projektowanie i budowanie w sys-
temie Porotherm

wymiary: 70x238x1000÷3250 mm (co 250 mm)
masa: ok. 36 kg/m
minimalne oparcie belek:
 – przy szerokoÊci otworu w Êwietle do 1,5 m – 125 mm
 – przy szerokoÊci otworu w Êwietle od 1,5 do 1,85 m – 200 mm 
 – przy szerokoÊci otworu w Êwietle powy˝ej 1,85 m – 250 mm

Gotowe nadpro˝e
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Sposób monta˝u

Parametry wytrzyma∏oÊciowe belek 
nadpro˝owych Porotherm 23.8

Rys. 10. Przyk∏ady ustawienia belek nadpro˝owych Porotherm 23.8  
dla ró˝nej gruboÊci murów

Belki nadpro˝owe Porotherm 23.8 dostar-
czane sà w wiàzkach po 20 sztuk, spi´tych 
stalowà taÊmà. Nale˝y sk∏adowaç je w za-

daszonym miejscu. Zaleca si´ sk∏adowanie 
w stosach belek nadpro˝owych o jedna-
kowych d∏ugoÊciach.

Transport i sk∏adowanie

Belki nadpro˝owe Porotherm 23.8 uk∏ada 
si´ stronà w´˝szà (na wysokoÊç) na za-
prawie cementowej gruboÊci 12 mm. Belki 
zwiàzuje si´ mi´kkim drutem w celu zabez-
pieczenia przed przewróceniem.
Pojedyncze belki mo˝na uk∏adaç r´cznie. 
Je˝eli istnieje mo˝liwoÊç zastosowania 
urzàdzenia podnoszàcego (np. wyciàgu 
dêwigowego), korzystniej jest stosowaç 

zestaw belek nadpro˝owych (w przypadku 
muru zewn´trznego z izolacjà termicznà), 
które uk∏ada si´ na pod∏o˝u i skr´ca moc-
no drutem. Tak przygotowane nadpro˝e 
podnosi si´ i osadza na murze na przy-
gotowanej uprzednio warstwie zaprawy.  
W przypadku gdy nadpro˝e ma byç 
u∏o˝one szczególnie dok∏adnie, mo˝na  
stosowaç drewniane kliny.

Ocieplenie nadpro˝a

D∏ugoÊç
belki
(mm)

Minimalne
oparcie

belki
(mm)

SzerokoÊç
otworu

w Êwietle
(mm)

Zbrojenie nadpro˝a NoÊnoÊç  
(kN)

Obcià˝enie  
charak-

terystyczne
qk [kN/m]

pr´ty 
pod∏u˝ne krzy˝ulce

1000

125

750 2Ø6

1Ø5

14,5 16,6

1250 1000
2Ø8

17,5 15,5

1500 1250 16,0 11,7

1750 1500 2Ø10 16,4 10,0

2000
200

1600
2Ø12

16,9 9,4

2250 1850 16,4 8,0

2500

250

2000

2Ø14

16,1 7,2

2750 2250 15,8 6,3

3000 2500 15,5 5,7

3250 2750 15,3 5,1



Nadpro˝a 
Porotherm 11.5 i 14.5

Belki nadpro˝owe Porotherm 11.5  
i Porotherm 14.5 sà elementami zamykajà-
cymi otwory drzwiowe lub okienne w kon-
strukcjach Êciennych o ró˝nych gruboÊ-
ciach i przeznaczeniu. Poniewa˝ belki 
nadpro˝owe tego typu sà niskie i o ma∏ym 
przekroju, ˝àdanà wytrzyma∏oÊç uzyskujà 
w po∏àczeniu z nadmurowanà warstwà ce-
gie∏ pełnych ze spoinà pionowà i/lub ewen-

tualnie z warstwà betonu konstrukcyjnego. 
Dzi´ki temu ich wytrzyma∏oÊç mo˝e byç 
projektowana indywidualnie, w zale˝noÊci 
od liczby i rodzaju nadmurowanych warstw.  
Belki nadpro˝owe Porotherm 11.5 i Porotherm 
14.5 sk∏adajà si´ z poryzowanych kszta∏tek 
ceramicznych, zbrojenia pojedynczym pr´-
tem stalowym i betonu C30/37.

Zastosowanie

Dane techniczne
wymiary: 115(145)x71x750÷3000 mm (co 
250 mm)
masa: ok. 16 (19) kg/m

minimalne oparcie belek:
– przy szer. otworu w Êwietle ≤ 1,5 m – 125 mm
– przy szer. otworu w Êwietle > 1,5 m – 200 mm
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Rys. 11. Przyk∏ady zastosowaƒ
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Nadmurowanie belekMonta˝ nadpro˝y



Belki nadpro˝owe Porotherm 11.5  
i Porotherm 14.5 uk∏ada si´ na wypozio-
mowanym murze, na zaprawie cemen-
towej gr. 12 mm. Uk∏ad belek nadpro˝o-
wych zale˝y od gruboÊci i przeznaczenia 
Êciany (z izolacjà lub bez). W zale˝noÊci od 
wymaganej noÊnoÊci nadpro˝a te mogà 
byç nadmurowane jednà (lub wi´cej) war-
stwà cegie∏ pe∏nych ze spoinà pionowà  
i/lub z ewentualnà warstwà betonu kon-

strukcyjnego. Podczas przenoszenia belek 
cz´sto wyst´pujà odkszta∏cenia spr´˝yste, 
które jednak˝e nie powodujà ich uszkodze-
nia. Przed rozpocz´ciem wykonania kon-
strukcji Êciennej nad nadpro˝em nale˝y zas-
tosowaç podpory monta˝owe, rozstawione 
równomiernie tak, aby odleg∏oÊç mi´dzy nimi 
nie przekracza∏a 1 m. Podpory zaleca si´ 
usunàç dopiero po dostatecznym stwar-
dnieniu zaprawy, tj. po up∏ywie 7-14 dni.

Sposób monta˝u

Nadpro˝e wykonane z belek Porotherm 
11.5 i 14.5 powstaje przez ich nadmur-
owanie jednà (albo wi´cej) warstwà cegie∏ 
pe∏nych i/lub ich nadbetonowanie.

NoÊnoÊç nadpro˝y

Belki nadpro˝owe Porotherm 11.5 dostar-
czane sà w wiàzkach po 40 sztuk, a belki  
Porotherm 14.5 po 30 sztuk, spi´tych 
stalowà taÊmà. Nale˝y sk∏adowaç je w za-

daszonym miejscu. Zalecane jest sk∏a-
dowanie w stosach belek nadpro˝owych  
o jednakowych d∏ugoÊciach. 

Transport i sk∏adowanie

Rys. 12. Przyk∏ady ustawiania belek nadpro˝owych Porotherm 11.5 i 14.5 
dla ró˝nej gruboÊci murów

14.15

Rys. 13. Podparcie belek 
nadpro˝owych Porotherm 11.5 
i Porotherm 14.5 w fazie monta˝u

Gotowe nadpro˝e

– ró˝norodnoÊç zastosowaƒ 
– nie wymaga podmurówki
– ∏atwy monta˝ r´czny (ma∏y ci´˝ar)
– mo˝liwoÊç docieplania w przypadku  
 Êcian zewn´trznych

– mo˝liwoÊç stosowania przy nietypowej 
 wysokoÊci kondygnacji
– wysoka, rosnàca noÊnoÊç zale˝na 
 od liczby nadmurowanych warstw
– ∏atwe projektowanie i wykonanie 
 w systemie Porotherm

Zalety
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