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1. Informacje ogólne 

1.1 Typowe zastosowania 
Technologia stropów „Slim Floor” była stosowana w krajach skandynawskich od wielu lat, 
a obecnie zaczyna być uŜywana w całej Europie. Łączy ona zalety płaskiej płyty stropowej 
z istotną naturalną odpornością poŜarową. Na system konstrukcyjny składają się stalowe belki 
podpierające płyty stropowe o konstrukcji zastrzeŜonej przez poszczególne firmy albo 
głęboko tłoczone blachy stalowe. Metoda wykonywania jest idealnie dopasowana do 
zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i w budynkach biurowych.  

1.2 Zalety 
� System często obywa się bez zabezpieczeń poŜarowych przy wymaganej odporności 

poŜarowej do 60 minut. 

� Odporność poŜarowa moŜe być poprawiona poprzez uŜycie dodatkowego zbrojenia albo 
zastosowanie tradycyjnego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 

1.3 Ograniczenia 
� Koszt jednostkowy jest wyŜszy w porównaniu do tradycyjnych systemów belkowych, 

jednakŜe wiele innych zalet czyni ten system konkurencyjnym.  

� CięŜar własny stropów bywa mniejszy od cięŜaru stropów monolitycznych, ale czasami 
jest większy niŜ cięŜar stropów zespolonych (patrz SS054). 

� PoniewaŜ system nie jest uwzględniony w wielu narodowych albo europejskich normach, 
jego uŜycie moŜe być uwarunkowane wykonaniem specjalistycznych obliczeń. 

1.4 MoŜliwe sposoby wyko ńczenia 
PoniewaŜ stalowe belki ukryte są wewnątrz konstrukcji stropu, spodnia część stropu wolna od 
wystających fragmentów belek. Widoczna jest tylko dolna powierzchnia niŜszej półki belki 
stalowej, dając w rezultacie miły dla oka wygląd, wolny od zakłóceń. 

 

 

 

 
 

Rys. 1.1 Układ konstrukcyjny „Slim floor”. 
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2. Projektowanie 

Zastosowanie określonego typu belki do stropu typu „Slim Floor” zaleŜne jest od wielkości 
obciąŜenia, potrzebnej rozpiętości i grubości wierzchnich warstw wykończeniowych stropu. 
W niektórych krajach dostępne są tablice techniczne wspomagające projektowanie takich 
stropów. 

Naturalna odporność poŜarowa stropów tego systemu jest osiągania dzięki efektowi 
izolacyjnemu powodowanego przez beton wylewany na placu budowy, który to efekt 
ogranicza nagrzewanie się kształtowników stalowych.  Zazwyczaj moŜna uzyskać 
60-cio minutową odporność poŜarową bez dodatkowego zbrojenia na warunki poŜarowe.  
Odporność poŜarowa dowolnego stropu z belkami systemu „Slim Floor” moŜe zostać 
znacznie zwiększona poprzez uŜycie dodatkowych prętów zbrojeniowych w betonie lub przez 
zastosowanie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego dolnej powierzchni niŜszej półki belki 
stalowej. 

3. Literatura 

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