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Plan rozwoju: Stropy zespolone nara Ŝone na oddziaływanie 
poŜaru 

Dokument zawiera informacje na temat typowych zastosowań, korzyści i ograniczeń 
stosowania stropów zespolonych naraŜonych na działanie poŜaru. W części dotyczącej 
projektowania podano typowe wymagania dla budynków biurowych. 
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1. Informacje ogólne 

1.1 Typowe zastosowania 
To rozwiązanie techniczne stosowane jest szeroko w budownictwie wielokondygnacyjnym. 
Oprócz pełnienia funkcji zbrojenia, stalowa blacha płyty stanowi stałe deskowanie płyty 
betonowej – umoŜliwiając w ten sposób szybkie i ekonomiczne wykonanie. 

1.2 Zalety 
� Zbrojenie potrzebne w normalnych sytuacjach projektowych, takŜe zwiększa odporność 

poŜarową. Zbrojenie jest relatywnie tanie i łatwe w stosowaniu w czasie budowy. 

� Nie jest potrzebne zabezpieczenie poŜarowe spodniej części stropu. 

� Instalacje mogą być mocowane bezpośrednio do spodniej części płyty. 

1.3 Ograniczenia 
� Ograniczenia mogą dotyczyć maksymalnej rozpiętości stropu, o ile nie przewidujemy 

tymczasowych podpór w czasie jego wykonywania. 

� W przypadku parkingów samochodowych, w krajach w których do zimowego utrzymania 
dróg uŜywa się soli, górna betonowa powierzchnia stropu musi być wodoszczelna. 

1.4 MoŜliwe sposoby wyko ńczenia 
Nieosłonięta blacha fałdowa stropu moŜe dawać dobry efekt wizualny. 

2. Projektowanie 

PN-EN1994-1-2 określa Ŝe wszystkie stropy zespolone projektowane zgodnie z jej 
postanowieniami PN-EN1994-1-1  będą miały odporność ogniową wynoszącą co najmniej 
30 minut gdy bierze się pod uwagę kryterium nośności (R).  Dla dłuŜszych czasów 
odporności poŜarowej, zbrojenie uŜyte ze względu na potrzeby normalnej sytuacji 
projektowej efektywnie zwiększa nośność na zginanie płyty w warunkach poŜarowych (przy 
przemieszczeniach płyty zarówno w górę jak i w dół). Przekrój zbrojenia potrzebny do 

 

 
 

Rys. 1.1 Strop zespolony. 
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uzyskania Ŝądanej odporności poŜarowej zaleŜy od wielu czynników, włącznie z rozpiętością 
i wielkością obciąŜenia. Typowe wymagania dla budynków biurowych przedstawia Tabela 
2.1. 

Tabela 2.1 Typowe wymagania w zakresie rozpiętości, minimalnej grubości płyty i przybliŜony 
przekrój zbrojenia w przypadku budynków biurowych 

Odporno ść 
ogniowa 
(minuty) 

Maksymalna rozpi ętość 
bez tymczasowego 

podparcia (m) 

Minimalna grubo ść płyty (mm) Przybli Ŝone 
wymagania 
dotycz ące 

zbrojenia (mm 2/m) 
Na blasze 

trapezoidalnej 
Na blasze typu 

„jaskółczy ogon” 

30 Wszystkie projekty według PN-EN1994-1-1 w normalnej sytuacji projektowej 

60 
3,0 

3,6 

130 

130 

120 

125 

200 

300 

90 
3,0 

3,6 

140 

140 

130 

135 

200 

300 

120 
3,0 

3,6 

155 

155 

140 

145 

300 

375 

 
W Tabela 2.1 przyjęto beton zwykły o gęstości 2300 kg/m3. Przy uŜyciu betonu lekkiego 
(1900 kg/m3) zwykle minimalną grubość płyty stropowej moŜna zmniejszyć o 10 mm. 
Grubości powyŜszych płyt są dostosowane do maksymalnej wysokości konstrukcyjnej blach 
fałdowych stropu wynoszącej 60 mm. 

Rys. 2.1 przedstawia dwa główne typy stalowych blach fałdowych stropu zespolonego, 
tradycyjny trapezoidalny „otwarty” i typu „jaskółczy ogon” (zamknięty). 

3. Literatura 

1 ECCS, Fire design information sheets, Publication No 82, Brussels 1997 

 

 
 

Rys. 2.1 Dwa główne typy stalowych blach fałdowych stropu zespolonego, tradycyjny 
trapezoidalny „otwarty” i typu „jaskółczy ogon” (zamknięty). 
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