
1. Montaż płyt stropowych RB. 

 
Stropy projektowane są z płyt RB jako schemat belki swobodnie podpartej. Przy takim układzie należy płyty opierać na właściwych 

pod względem wytrzymałości i sztywności podporach. Podpory muszą posiadać odpowiednie zbrojenie zespalające prefabrykat z 
konstrukcją nośną obiektu budowlanego ( mury, podciągi żelbetowe, stalowe i inne podpory). 

 

1.1. Jednostki, maszyny i urządzenia montujące. 
 
Montaż płyty RB odbywa się za pomocą żurawia wieżowego lub dźwigu kołowego o odpowiednich parametrach technicznych 

(dostosowanych do ciężaru elementów) np.  HDS.  
Przenoszenie płyt odbywa się przy użyciu zawiesi hakowych lub chwytaków dostosowanych do płyt . Właściwy kąt odchylenia cięgien 

zawiesi od pionu powinna posiadać optymalną wartość tj. kąt nie przekraczający 60˚. Prawidłowo podwieszona płyta powinna być  
podczas przenoszenia zabezpieczona dodatkowo łańcuchami, linkami asekuracyjnymi o właściwej wytrzymałości. Podnoszenie płyt przy 
skośnym naciągu zawiesi oraz przesuwanie w stosunku do powierzchni prefabrykatu jest nie dozwolone. Nie dopuszczalne jest aby 
podczas podnoszenia i przemieszczania płyt prefabrykowanych pracownicy oraz osoby postronne znajdowały się pod nimi. Należy 
zachować bezpieczną odległość oraz szczególną ostrożność. 

 Istnieje możliwość montażu za pomocą trawersu  wyposażonego w uchwyty zaciskowe zakleszczające się o boki płyt (dostosowane 
do elementu prefabrykowanego przez producenta). Trawers daje także możliwość montażu płyt za pomocą pasów podczepionych do 
niego umożliwiając montaż płyt  o zwężonym przekroju poprzecznym. 

Uchwyty powinny być rozstawione symetrycznie względem środka podnoszenia płyty tak aby płyta podnoszona i przenoszona w 
miejsca przeznaczenia była w poziomie. W płytach, w których wykonano jakiekolwiek wycięcia uchwyt należy zmocować tuż za końcem 
wycięcia. 

  
Rys. 6. Przykład przenoszenia płyt za pomocą chwytaków. 

1.2. Oparcie  płyt. 
 

Płyty kanałowe RB układamy na podporach z zachowaniem głębokości oparcia tj. min. 70 mm na murach lub belkach żelbetowych, 
min. 60 mm na belkach stalowych. W celu zachowania prawidłowej głębokości oparcia płyt należy uwzględnić rzeczywistą szerokość 
podpory z uwzględnieniem tolerancji wykonania płyt (odchyłka +/-25 mm określona  w normie). W celu zapobiegnięciu aby płyty nie były 
za krótkie (za długie) należy przed zmówieniem sprawdzić wymiary pomieszczeń w świetle ścian ( podpór) oraz przyjąć jeszcze na etapie 
projektowania wyżej opisaną dodatkową odchyłkę.  

Nie zaleca się aby stosować większa głębokość oparcia niż minimalna w budynkach o konstrukcji ścianowej pamiętając przy tym, iż 
należy potwierdzić rzeczywiste wymiary skontrolowane na budowie przez odpowiedzialne osoby procesu wznoszenia budowy. Natomiast 
w budynkach o konstrukcji szkieletowej jeśli jest to konieczne dopuszcza się zwiększenie minimalnego oparcia. 

Przed położeniem prefabrykatów należy rozłożyć w miejscu oparcia płyt warstwę plastycznej zaprawy (≥5 MPa) w celu 
równomiernego rozłożenia nacisku płyt na podpory. Alternatywnie stosuje się podkładki elastomerowe wg. wytycznych i zaleceń 
producenta.  Płyty opieramy równomiernie na całej swej szerokości. Minimalny wieniec w przypadku oparcia obustronnego płyt wynosi 40 
mm.  



1.3. Podpory montażowe. 
 

Strop w trakcie montażu należy podeprzeć jedną liniową podporą montażową w środku rozpiętości. Do tego celu należy ustawić 
odpowiednie podpory montażowe (podwalina, stemple stalowe lub drewniane, belki podporowe), zaleca się stosowanie regulowanych 
podpór stalowych z własnymi rozporami stabilizującymi ich pozycję. Dopuszcza się nadanie elementom prefabrykowanym strzałki 
odwrotnej o wartości nie większej niż  L/500 rozpiętości płyty w celu wyeliminowania ugięć powodujących np. pękania tynków, mogących 
sprawić wrażenie zagrożenia "katastrofy budowlanej"  co wpływa na komfort użytkowników obiektu budowlanego. Należy mieć 
świadomość ze strzałka odwrotna nie zapobiega powstaniu zarysowań kruchego wykończenia stropu od nadmiernych ugięć 
przekraczających dopuszczalne wartości normowe. Podpory montażowe pozostawiamy przez 28 dni do czasu otrzymania odpowiedniej 
wytrzymałości betonu wylewnego na stropie. Płyty niepodstemplowane nie można obciążać jaki i również na nich prowadzić w tym czasie 
pozostałych prac budowlanych. 

Tabl. 3. Podpory montażowe drewniane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. . Układ rozmieszczenia podpory. 

1.4. Zbrojenie stropu. 
 

Na całości powierzchni płyt stropu jeśli przewidziano wylewkę żelbetową (nadbeton) rozkładamy maty zbrojeniowe min. Ø4 o 
oczkach 200x200 mm łącząc je ze sobą oraz z wieńcami na zakład 200 mm. Dodatkowo należy dozbroić zamki (styk dwóch płyt) stosując 
pręty Ø10 dla płyt <4,00 m oraz Ø12 dla płyt ≥4,00 m. Zalecana stal o wysokiej ciągliwości fyk= 500 N/mm2. 

1.5. Połączenia boczne płyt. 
 

Połączenie boczne płyt wykonuje się, w przypadku płyt dłuższych niż 4,8 m. Poprzeczne związanie przynajmniej w jednym miejscu 
uznaje się za pożądane. Przy rozpiętości powyżej 6 m min. dwa takie połączenie, należy uznać za konieczne. Połączenie takiego typu 
dobrze sprawdza się na terenach występowania szkód górniczych. W połączeniach bocznych na szkodach górniczych czy też w budynkach 
remontowanych konieczny jest dobór właściwego zbrojenia. 

1.6. Betonowanie stropu. 
 

Przygotowanie stropu do betonowania wymaga aby dokładnie oczyści łączenia płyt oraz całą powierzchnią z nieczystości stałych, 
gruzu, skruszonych odpadów po betonie i innych materiałów luźno nagromadzonych podczas wznoszenia budowy. Następnie płyty 
polewamy obficie wodą i przystępujemy do betonowania stropu przy zastosowaniu klasy betonu C25/30 o maksymalnym  uziarnieniu 
kruszywa 8 mm. Zaleca się w tym celu wykorzystywać beton z gwarantowaną jakością od producenta mieszanek betonowych. W czasie 
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betonowania unikamy koncentracji betonu na stropie. Strop betonujemy równomiernie w taki sam sposób, aby wszystkie połączenia, styki 
były zalewne nieprzerwanie. Musimy pamiętać, że beton należy rozprowadzić oraz zawibrować za pomocą specjalnie do tego celu buławą. 

1.7. Uwagi. 
 

Przy prawidłowym  wykonywaniu połączeń ze sobą płyt oraz przy dostosowaniu sie do powyższych zaleceń i wytycznych producenta 
możemy ustrzec się przed „klawiszowaniem” stropu i powstawania rys. Dodatkowo uformowane krawędzie boczne prefabrykowanych 
płyty  w kształcie „zamka błyskawicznego”  pozwalają na właściwą współprace ze sobą tj. przenoszenie obciążeń, dlatego też nie ma 
konieczności stosowania dodatkowej chemii budowlanej w postaci zarobów ekspansywnych. 

1.8. Pielęgnacja stropu ze względu na warunki atmosferyczne. 
 

Po zakończeniu betonowania świeży beton należy chronić przed szkodliwymi  warunkami atmosferycznymi a zwłaszcza przed 
wiatrem, zbyt niską wilgotnością, wysoką lub niską temperaturą, opadami atmosferycznymi, przemarzaniem powierzchni lub całości 
konstrukcji betonowej. Pielęgnacja jest bardzo ważna w szczególności w początkowym okresie wiązania aby beton mógł uzyskać 
oczekiwane parametry co zapobiegnie powstaniu rys i pęknięć oraz beton nie utraci swojej wytrzymałości powierzchniowej jak również 
nie ulegnie obniżeniu odporności na agresje chemiczną środowiska.  

W  okresie zimowym płyty zamontowane na obiekcie należy odpowiednio zabezpieczyć przed działaniem temperatur ujemnych 
przede wszystkim właściwie przykryć strop. Dodatkowo należy wykonać przewiercenia kanałów w ich osiach w odległości od podpory 300-
500 mm aby skutecznie odprowadzić wodę, która mogła nagromadzić się np. podczas betonowania wieńców, w wyniku różnic temperatur 
- skroplenie się powietrza, wyniku opadów atmosferycznych.  

2. Składowanie. 

 
Płyty składujemy w pozycji poziomej, w stosach około ≤2 m wysokości na równym podłożu zapewniając ich stabilność. Płyty w 

stosach należy układać na wypoziomowanych podkładkach z litego drewna w odległości 500 mm od czoła płyty. Kolejne oddziela się 
przekładkami  np. łaty o wymiarach 600x50x30 mm. umieszczając je w jednej linii pionowej nad dolnymi podkładkami.  W jednym stosie 
układa się tylko płyty tego samego typu. Natomiast płyty zwężone ora z wycięciami należy układać w górnych warstwach stosów. 

W czasie składowania, płyty stropowe zaleca się zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Składowanie płyt stropowych RB 16/60. 

3. Transport. 

 
Płyty podczas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć pasami przed zsunięciem się na bok z skrzyni ładunkowej lub platformy 

podczas jazdy. Na czas transportu płyty należy układać w analogiczny sposób jak podczas składowania (punkt 9.). Płyty nie powinny stykać 
się ze sobą jeśli zostały umiejscowione w dwóch rzędach  oraz z burtami - min. przerwa robocza 50 mm. 

 



 
 
 

 
Rys. 8. Transport płyt stropowych RB 16/60 


