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S tropy gęstożebrowe stanowią
szczególny rodzaj stropów że-
browych, złożonych z żeber
i cienkich płyt międzyżebro-

wych. Rozstaw osiowy żeber jest nie
większy niż 900 mm. Stropy te stosuje
się głównie w budynkach, w których
rozpiętość stropów nie przekracza 8,0 m,
a obciążenie użytkowe 3,0 kN/m2. Są
projektowane na ogół jako rozpięte jed-
nokierunkowo, tzn. oparte na dwóch
przeciwległych podporach. Podział stro-
pów gęstożebrowych podano w tabe-
li 1 [1]. W praktyce występuje duża licz-
ba ich odmian, a inwencja twórcza pro-
jektantów przynosi kolejne rozwiązania,
którym często nadawane są nazwy zbli-
żone do nazw stropów popularnych
na rynku (nawet o innym rozwiązaniu
konstrukcyjnym) z dodatkowym wyróż-
nikiem, najlepiej w języku angielskim.

Charakterystyka
stropów Teriva

W latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto
produkcję lekkich kratownic stalowych,
inicjując tym samym opracowanie syste-
mu gęstożebrowych stropów belkowo-
-pustakowych, łatwych w produkcji
i montażu oraz odpornych na błędy wy-
konawcze. Wyróżniono trzy rodzaje stro-
pów rozpiętych jednokierunkowo, jedno-
przęsłowych, podpartych przegubowo,
dla obciążeń technologicznych (zmien-
nych) o wartości 1,5, 3,0 i 5,0 kN/m2, któ-
rym nadano nazwę Teriva i oznaczono ko-
lejno I, II i III. Przeznaczone są do bu-
downictwa mieszkaniowego (Teriva I)
oraz użyteczności publicznej (Teriva II
i Teriva III). Później opracowano dwu-
przęsłowy strop Teriva Nova do stoso-
wania w budownictwie mieszkanio-
wym.

Po wprowadzeniu znowelizowanej
wersji normy dotyczącej projektowa-
nia konstrukcji PN-B-03264:2002 ko-
nieczna była weryfikacja zbrojenia
stropów. W celu odróżnienia stropów
projektowanych wg starej i nowej wersji
normy wprowadzono wyróżnik oznacze-
nia stropów, którym jest łączne obciąże-
nie charakterystyczne równomiernie roz-
łożone o wartości 4,0; 6,0 i 8,0 kN/m2.
W oznaczeniu stropów zaprojektowa-
nych wg Eurokodów zachowano wy-
różnik w postaci obciążenia charakte-
rystycznego (w przypadku stropów
w budynkach mieszkalnych zwiększo-
no obciążenie z 4,0 do 4,5 kN/m2)
i po nazwie Teriva dodano literę E (ta-
bela 2). Stropy Teriva są najchętniej sto-
sowanymi stropami w budownictwie jed-
norodzinnym, a ich udział w rynku stro-
pów przekracza 20%.

W budynkach projektowanych wg
Eurokodów należy stosować stropy
Teriva-E, a projektowanych wg PN-B
stropy Teriva 4,0; 6,0 i 8,0 (stropy pod
nazwą Teriva I, II, III i Teriva Nova
nie powinny być stosowane od 2003 r.).
Sytuacja ta ulegnie zmianie z końcem
2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem [4],
po tym terminie w projektowaniu kon-
strukcji będzie można stosować wyłącz-
nie Eurokody. W rozporządzeniu [4],
w § 2.5 dopuszczono możliwość dokoń-
czenia rozpoczętych zamierzeń budow-
lanych, wprowadzając zapis:

„W przypadku zamierzenia budow-
lanego, wobec którego przed dniem
1 stycznia 2021 r.:

1) został złożony wniosek o pozwole-
nie na budowę, odrębny wniosek o za-
twierdzenie projektu budowlanego,
wniosek o zmianę pozwolenia na budo-
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Tabela 1. Podział stropów gęstożebrowych
Table 1. Division of ribbed ceilings

Sposób wykonania Warunki konstrukcyjne Przykładowe rozwiązania

Monolityczne
bez wypełnienia żebrowe
z wypełnieniem niesztywnym lub nietrwałym skrzynkowe
z wypełnieniem sztywnym i trwałym Ackermana, JZP, KONTRA

Monolityczno-
-prefabrykowane

belkowo-płytowe 3S, T-27

belkowo-pustakowe

na belkach wysokich DZ
na belkach niskich FRB
na belkach kratownicowych TERIVA, FERT, CERAM
na belkach scalonych DP
płytowe ZSG

Prefabrykowane
dylowe ELSA, Stolica
wielkopłytowe kanałowe

Tabela 2. Oznaczenia stropów Teriva
Table 2. Designations of Teriva ceilings

Oznaczenie stropu projektowanego wg Wysokość
konstrukcyjna
stropu [mm]

Rozstaw
osiowy

żeber [m]

Maksymalna
długość

belek [m]PN-EN 1992 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:1987

TERIVA-E 4,5/1 TERIVA 4,0/1 TERIVA-I
TERIVA NOVA 240 0,60 6,0/7,2*)

TERIVA-E 4,5/2 TERIVA 4,0/2 – 300 0,60 8,0
TERIVA-E 4,5/3 TERIVA 4,0/3 – 340 0,60 8,6
TERIVA-E 6,0 TERIVA 6,0 TERIVA-II 340 0,45 7,8
TERIVA-E 8,0 TERIVA 8,0 TERIVA-III 340 0,45 7,2

*) Strop co najmniej dwuprzęsłowym
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wę lub wniosek o zatwierdzenie zamien-
nego projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budo-
wy lub wykonania robót budowlanych
w przypadku, gdy nie jest wymagane uzy-
skanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwole-
niu na budowę lub odrębna decyzja o za-
twierdzeniu projektu budowlanego

– można stosować Polskie Normy wy-
mienione w lp. 49 załącznika nr 1do roz-
porządzenia, o którym mowa w § 1;
w brzmieniu dotychczasowym”, tj. za-
wierającym normy PN-B z grupy projek-
towania konstrukcji – dopisek autorów.

Konstrukcja stropów Teriva
Stropy Teriva składają się z kratowni-

cowych belek stropowych, pustaków
betonowych (niekiedy elementów wy-
pełniających z betonu komórkowego)
oraz betonu układanego na budowie
(rysunek 1).

Belki stropowe składają się ze stopki
betonowej (beton C25/30) o przekroju
40 x 120 mm i zatopionego w niej pasa
dolnego kratownicy stalowej, a niekiedy
także pręta dodatkowego (rysunek 2).
Pręt górny kratownicy ma stałą śred-
nicę 8 mm, natomiast dolne średnicę
6 ÷ 12 mm.

Rozstaw belek wynosi 0,6 m (budow-
nictwo mieszkaniowe) lub 0,45 m (bu-
downictwo ogólne). Grubość nadbeto-
nu – 40 mm (tylko w przypadku Teriva
4,0/1 – 30 mm).

Pustaki mogą być wytwarzane z beto-
nu zwykłego, betonu lekkiego (na lek-
kich kruszywach naturalnych lub sztucz-
nych, w tym odpadowych z przeróbki

drewna), a niekiedy także z betonu ko-
mórkowego. Dostępne są pustaki dwu-,
trzy-, cztero-, ośmio-, a nawet dwuna-
stokomorowe. Do wykonywania żeber
rozdzielczych w stropach Teriva-E
wprowadzono tzw. pustak niski o wyso-
kości 95 mm.

Zalety stropów Teriva
Podstawową zaletą jest łatwa produk-

cja pustaków i belek oraz transport
i układanie na budowie. Montaż nie wy-
maga użycia ciężkiego sprzętu.

Stropy Teriva, analogicznie jak inne
rodzaje stropów, powinny:

● tworzyć poziomą tarczę usztywnia-
jącą budynek;

● przenosić obciążenia stałe i zmien-
ne;

● stanowić przegrodę cieplną, aku-
styczną, ogniową.

Wymagania nośności i ugięcia speł-
niane są przez prawidłowe zaprojekto-
wanie stropu (przyjęcie odpowiedniego
zbrojenia i wymiarów stropów), nato-
miast wymagania cieplne i akustyczne
– przez zastosowanie odpowiednich
warstw wykończeniowych (np. podłóg
pływających) w zależności od przezna-
czenia pomieszczeń.

Izolacyjność akustyczną [dB], jako
alternatywę dla wyników badań, można
oszacować na podstawie masy przypa-
dającej na jednostkę powierzchni wg
wzorów podanych w PN-EN 15037-1
[2], załącznik L:

● izolacyjność akustyczna od dźwię-
ków powietrznych:
Rw = 40 log(MR) – 56 + (3/8) x (MR/ht)
gdzie:
Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycz-
nej właściwej; MR – masa stropu [kg/m2];
ht – wysokość stropu [cm] (bez uwzględnienia
wykończenia stropu i podłóg pływających).

Wartości współczynnika Rw wyno-
szą: Teriva 4,0/1 – Rw = 45,3 dB; 4,0/2 –
Rw = 47,9 dB; 4,0/3 – Rw = 49,0 dB;
6,0 i 8,0 – Rw = 52,5 dB.

● izolacyjność akustycz-
na od dźwięków uderze-
niowych:

Ln,w = 170 – 35 log(Mep)
Mep = MR – 80 (h/H)

gdzie:
MR – masa stropu [kg/m2];
Mep – równoważna masa stropu
[kg/m2]; h – wysokość pustaka [cm];

H – wysokość całkowita stropu [cm].

Wartości współczynnika Ln,w wynoszą:
Teriva 4,0/1 – Ln,w = 89,6 dB; 4,0/2 –
Ln,w = 86,3 dB; 4,0/3 – Ln,w= 84,9 dB;
6,0 i 8,0 – Ln,w = 81,9 dB.

Aby stropy Teriva spełniały wymaga-
nia akustyczne określone w normie
PN-B-02151-3, należy układać na nich
odpowiednio dobrane podłogi pływają-
ce i/lub wykładziny sufitowe.

Klasę odporności ogniowej na pod-
stawie danych tabelarycznych (norma
PN-EN 15037-1 [3], załącznik K) okre-
śla się na 30 min. Wyższą klasę odpor-
ności ogniowej można uzyskać np.
przez nałożenie tynku gipsowego na
dolną powierzchnię stropu [2, 5].

Podsumowanie
Stropy Teriva nadal należą do naj-

częściej stosowanych, szczególnie
w niskiej zabudowie mieszkaniowej.
Wiąże się to zarówno z łatwym dostę-
pem do elementów stropowych (duża
liczba producentów rozproszonych
na terytorium całego kraju), jak i po-
wszechną wiedzą o zasadach wykony-
wania tych stropów, co w praktyce
oznacza małą ich awaryjność.
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Przyjęto do druku: 26.10.2019 r.

1 – zbrojenie żebra rozdzielczego; 2 – zbrojenie
przy kominie; 3 – zbrojenie wieńca, 4 – kształtka
zewnętrzna; 5 – siatka zbrojenia przypodporowa;
6 – nadbeton; 7 – podpora montażowa

Rys. 1. Strop Teriva
Fig. 1. Teriva ceiling
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Rys. 2. Belka stropowa Teriva
Fig. 2. Teriva ceiling beam


