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Informacje 
ogólne o belkach 
Posi-Joist
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Typ krzyżulców         

PS8 108mm 198mm
PS9 131mm 221mm
PS10 159mm 249mm
PS12 210mm 300mm

PS14 279mm 373mm
PS16 327mm 421mm

INFORMACJE OGÓLNE O BELKACH POSI-JOIST

Zaletą belek Posi-Joist jest łatwość ich montażu, prowadzenie instalacji w dowolnym miejscu w przestrzeni 
stropowej oraz ich dostępność na etapie eksploatacji obiektu. Belki Posi-Joist są idealnym a zarazem prostym 
rozwiązaniem dla coraz częściej stosowanego systemu rekuperacyjnego i powiązanego z nim przewodów, co nie 
jest tak oczywiste w przypadku stosowania alternatywnych pełnych przekrojów drewnianych.

Wysokości belek Posi-Joist w zależności od typoszeregu krzyżulców (pasy na płasko o grubości 45mm):

Belki drewniane ze stalowymi krzyżulcami
Po prostu, nie możesz zignorować zalet technologii Posi-Joist
Belki Posi-Joist łączą w sobie lekkość belek drewnianych z wytrzymałością stalowych krzyżulców zwanych 
Posi-Struts. Kombinacja tych materiałów, pozwala na stworzenie takiego elementu konstrukcyjnego, który 
można stosować przy znacznych rozpiętościach przęsłowych, nieporównywalnie większych niż dla tradycyjnych 
produktów z drewna.

Technologia Posi daje swobodę projektowania zarówno w przestrzeni stropowej jak i dachowej, stosowanej w budownictwie 
jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej lub przemysłowym. 

Przestrzeń 
pomiędzy pasami         

Standardowa 
wysokość belki        

Typ krzyżulców         
Przestrzeń 

pomiędzy pasami         

Standardowa 
wysokość belki        
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INFORMACJE OGÓLNE O BELKACH POSI-JOIST

Ekonomia
Belki Posi–Joist w porównaniu z litą belką drewnianą, są rozwiązaniem zdecydowanie ekonomiczniejszym 
i efektywniejszym. Przede wszystkim możemy je stosować dla znacznie większych rozpiętości przęseł. 
Możemy swobodnie prowadzić w dowolnym miejscu na poziomie stropu kanały lub przewody instalacyjne, bez 
konieczności wykonywania dodatkowych otworów w belkach. Są niezwykle proste w montażu, a dzięki ich 
niskiej wadze własnej, nie wymagają używania ciężkiego sprzętu na budowie, ograniczają ilość osób 
niezbędnych podczas ich instalacji i tym samym zmniejszają całkowite koszty budowy.

Belki Posi są wykonywane w zakładach produkcyjnych, które zapewniają odpowiednią kontrolę jakości dla 
każdego produktu. Są dostarczane na miejsce budowy już jako gotowe elementy scalone, o określonych 
gabarytach i rozpiętościach. Co więcej, belki Posi-Joist dzięki ich znacznej wytrzymałości, często wpływają na 
eliminację zbędnych pośrednich ścian nośnych wraz z fundamentami i towarzyszącymi im pracami ziemnymi, 
co daje niewspółmierne oszczędności w całkowitym koszcie budowy.

Wykonawstwo
Belki Posi-Joist są produkowane wg dokumentacji 
technicznej, dostarczanej bezpośrednio z programu 
komputerowego, jako produkt finalny opracowania 
projektowego.

W specjalnej prasie do produkcji Posi, układane są 
belki drewniane (pasy), do których zostają 
wprasowywane pod bardzo dużym naciskiem metalowe 
krzyżulce. 

Krzyżulce Posi-Struts nadają belce przestrzenny 
otwarty kształt i zapewniają swobodny dostęp dla 
instalacji, ułatwiając tym samym pracę hydraulikom, 
elektrykom lub innym instalatorom. 

Wyjątkowo prosty sposób układania i mocowania 
wykończeniowych warstw podłogi, dzięki precyzyjnej 
inżynierii redukuje męczące wizyty naprawcze na 
budowie. Praca z belkami Posi-Joist jest wykonywana 
znacznie szybciej, a wykonawca osiąga opłacalne zyski.

Producenci
Dzięki licencjonowanym producentom w Polsce 
zawsze masz pewność najwyższej jakości produktu 
Posi-Joist.

Wszyscy producenci korzystają z profesjonalnego 
oprogramowania dla projektantów i wykonawców         
w technologii 3D zwanego PAMIR.  Masz także 
możliwość zobaczyć wizualizację projektowanego 
ustroju.

Znajdź najbliższego producenta stropów Posi-Joist 
pod zakładką www.stropymitek.pl. 

http://www.mitek.co.uk/manufacturers  
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Elastyczność
Elastyczność projektowania jest charakterystyczną cechą dla technologii Posi. Dowolnie można 
kształtować długość czy wysokość belek, w zależności od specyfikacji oraz wymagań technicznych. 
Ponadto, oparcie lub zamocowanie podporowe belek Posi-Joist można na etapie projektowania 
dowolnie modyfikować, by uzyskać najlepsze technicznie rozwiązanie. 

W miejscach podporowych można zamocować litą wstawkę z drewna, która może być modyfikowana 
(przycinana na budowie) z tolerancją docięcia aż do 130mm.

INFORMACJE OGÓLNE O BELKACH POSI-JOIST

Dopasuj na budowie… 
Docinana drewniana 
wstawka może być docięta 
na wymiar!  

Wydajność
Belki Posi-Joist można stosować jako belki stropowe, na dachach płaskich lub ukośnych.

Możliwość uzyskania pokrycia znacznych rozpiętości sprawia, iż rozwiązanie to staję się 
poważną alternatywą dla wszystkich systemów stalowych.

'Wymian' może stanowić 
obniżone podparcie dla 

belek opartych na pasie 
górnym!
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Belki nie wymagają stężeń ukośnych (pomijając stężania tymczasowe). W celu ograniczenia ugięć, drgań 
oraz zapewnienia lepszej współpracy belek, mocuje się tzw. żebro rozdzielcze (detale na stronie 24), co 
wpływa na efektywniejsze rozłożenie obciążenia na sąsiednie belki współpracujące.

INFORMACJE OGÓLNE O BELKACH POSI-JOIST

Testowane przez system TRADA, zawarte w Europejskiej Aprobacie Technicznej ETA 07/0161, krzyżulce 
Posi-Struts są ekonomicznym i bardzo wytrzymałym rozwiązaniem stosowanym w belkach Posi-Joist.

W strefie małych naprężeń, można 
utworzyć indywidualne rozwiązanie układu 
krzyżulców, również mocowanych 
jednostronnie.

Posi-Joist posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA-07/0161. Odporność ogniowa badana 
zgodnie z wymaganiami brytyjskimi dla 30, 60 i 90 minut.

Oszczędności materiałowe



PAMIR - program do projektowania
Projektowanie produktów Posi odbywa się wyłącznie za pomocą oprogramowania o nazwie PAMIR. 
Wielofunkcyjność oprogramowania, pozwala na projektowanie pojedynczych belek Posi-Joist, 
zespolonych kaset podłogowych, stropodachów i krokwi Posi-Rafters czy też ścian szkieletowych Posi-
Studs. Ponadto program daje możliwość projektowania wiązarów drewnianych łączonych płytkami 
kolczastymi Mitek oraz kompleksowych drewnianych konstrukcji szkieletowych.

Projektowanie i zarządzanie dokumentacją
Program posiada możliwość tworzenia pełnej dokumentacji obliczeniowej i warsztatowej, zgodnie 
z obowiązującymi normami projektowymi w budownictwie. Każdy element jest konstruowany i liczony, 
z uwzględnieniem przyłożonych obciążeń stałych, zmiennych, montażowych lub klimatycznych.

Projektowanie jest skoordynowane z gospodarką materiałową zakładu. Program posiada niesamowite 
możliwości kształtowania elementów a Projektant sam może ustalać rozwiązania i detale techniczne, co 
pozwala na stworzenie bezpiecznej i oszczędnej konstrukcji. Daje możliwość opracowania szybkich wycen, 
pozwala na optymalizację tarcicy, dzieli elementy do transportu, ma możliwość animacji trójwymiarowej.

Program generuje także dokładną dokumentację warsztatową i montażową. Wydruki obliczeniowe 
i produkcyjne mogą być dostarczone w postaci papierowej lub elektronicznej, przesyłane bezpośrednio do 
plików maszyowych.

www.stropymitek.pl8

INFORMACJE OGÓLNE O BELKACH POSI-JOIST

Mitek dostarcza bezpłatny program Pamir Viewer, współpracujący z oprogramowaniem Pamir. Dzięki 
niemu możesz zobaczyć w widoku płaskim oraz przestrzennym stan projektowanej konstrukcji. Pozwala 
także wydrukować interesujące nas fragmenty konstrukcji czy też dokonać pomiarów na rzucie.
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Kasety 
podłogowe
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Prefabrykowane kasety podłogowe
Kasety podłogowe to połączone w jeden element belki Posi-Joist wraz z ich docelowym poszyciem. Belki Posi 
są rozmieszczane i łączone z płytą poszycia już w określonym przez Projektanta rozstawie. Prefabrykowane 
kasety są scalane na miejscu ich produkcji. Przywożone w całości transportem wielkogabarytowym, 
montowane bezpośrednio za pomocą dźwigu, przyspieszają znacznie czas wznoszenia obiektu.

Projektowanie kaset Posi-Joist
Podział kaset do transportu ma już miejsce na etapie projektowania. Dzięki programowi PAMIR, możliwe jest 
zaprojektowanie pełnej dokumentacji kaset Posi łącznie z ich podziałem do transportu, ułożeniem i doborem 
materiałów poszycia wraz z ich kontrolą magazynową, rodzajem stosowanych łączników lub ich rozstawu. Mamy 
pewność iż dostarczony produkt spełnia podstawowe wymagania co do nośności i użytkowalności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami technicznymi. 

 Wykonawstwo niezależnie od warunków pogodowych

Pełen dostęp do magazynu matariałów

Kompletna linia produkcyjna zsynchronizowana z projektowaniem

Możliwość stałej kontroli

Wysoka jakość produktu







KASETY PODŁOGOWE

Zalety stosowania kaset Posi-Joist
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KASETY PODŁOGOWE

Prefabrykacja i transport
Prefabrykacja kaset Posi–Joist ma miejsce w fabrykach lub halach produkcyjnych, które zapewniają ochronę 
przed niedozwolonymi wpływami atmosferycznymi, wilgocią i wodą. W zależności od przyjętych rozwiązań 
technicznych, połączone belki Posi wraz z poszyciem są składowane na środek transportowy i przewożone na 
plac budowy. 

Kasety Posi są płaskie, lekkie i łatwe do podziału transportowego. Należy jednak zadbać o to, by zachować 
właściwe gabaryty transportowe elementów przewożonych, czyli długość i szerokość produktu.

Montaż
Montaż kaset odbywa się mechanicznie, z wykorzystaniem dźwigów lub podnośników. Dla bardzo dobrze 
przygotowanych podpór, montaż odbywa się niezmiernie szybko. Na podpory układane i kotwione są 
bezpośrednio kasety jedna po drugiej, zgodnie z dokumentacją techniczną. Redukuje się dzięki temu czas 
pracy dźwigu i montażystów, a w szczególnych przypadkach, ogranicza się prace na wysokościach.

Kasety podłogowe są stosunkowo lekkie. Należy jednak uwzględnić dopuszczalną nośność dźwigu 

którym dysponujemy oraz zapewnić wystarczającą sztywność podnoszonych kaset, uwzględniając 

panujące warunki pogodowe.

http://www.mitek.co.uk/manufacturers  
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Wymagania dla 
belek stropowych 



www.stropymitek.pl 13

Ten szczegół pokazuje powszechne rozwiązanie oparcia 
pasa górnego belki Posi-Joist na nośnej ścianie 
szkieletowej. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie 
ciągłości izolacyjnej konstrukcji, zarówno dla ścian jak i 
stropu. Poprzecznie do belki wieńcowej można 
zamocować listę wyrównującą w celu zamocowania płyt 
sufitowych. Pomiędzy pasami górnymi układa się 
poprzecznie wypełnienie usztywniające i wyrównujące 
poziom podłogi.

i 

Podparcie belek Posi-Joist może być wykonane na kilka 
sposobów. Jednym z nich jest bezpośrednie oparcie belek 
na pasie dolnym w gniazdach ścian nośnych jedno-                    
i wielowarstwowych, jak pokazano na rysunku obok. Styk 
podporowy musi spełniać wymagania izolacyjności 
termicznej i szczelności przegrody, zgodnie 
z wymaganiami technicznymi. 

Belki Posi-Joist można podwieszać doczołowo do ścian 
nośnych za pomocą specjalnych wieszaków kotwionych 
do muru, które należy dobrać zgodnie z wymaganiami 
zakotwienia. Podparcie to nie zapewnia poprzecznego 
usztywniania podporowego, dlatego dodatkowo mocuje 
się w przestrzeni pasów górnych pośrednią przewiązkę 
usztywniającą.

Zakotwienie w ścianie nośnej belek Posi-
Joist. Uwaga: niedozwolone dla 
zewnętrznej warstwy osłonowej ściany 
wielowarstwowej

Przewiązka pomiędzy pasami górnymi 
belek Posi-Joist. 
(Dobór wieszaka w zależności od przyjętych 
obciążeń, nośności, zakotwienia itd.)

WYMAGANIA DLA BELEK STROPOWYCH

Standardowe rozwiązania oparcia belek
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WYMAGANIA DLA BELEK STROPOWYCH

Odporność ogniowa
Wymagania odporności ogniowej stropów dla budynków 
mieszkalnych szczegółowo zostały opisane w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Belki Posi-Joist w zależności od warstw wypełnienia 
i wykończenia, zostały poddane testom laboratoryjnym, zgodnie z 
brytyjskimi wymogami (British Standards) i europejską normą EN. 
Uzyskane wyniki przedstawiamy w poniższych tabelach. 

Odporność  
ogniowa

Max rozstaw 
belek Wysokość belki Szczegóły warstw sufitu Szczegóły warstw podłogi

30 minut 600mm Powyżej
≥225mm 15mm Typ A płyta gipsowo-kartonowa 22mm płyta wiórowa

30 minut 600mm Powyżej
≥225mm

12.5mm Typ A płyta gipsowo-kartonowa 
z 5mm warstwą tynku gipsowego 22mm płyta wiórowa

Warstwy stropu z belek Posi-Joist zapewniające 30 minutową odporność ogniową. 
Testy wykonane w Anglii zgodnie z brytyjską normą BS476-21

Warstwy stropu dla belek Posi-Joist, zapewniające 30 minutową odporność ogniową wg EN1365-2/EN13501-2

* - stosować żebro rozdzielcze o wymiarach min. 47x97mm (wymiary dla drewna szwedzkiego)

Testy odporności ogniowej przeprowadzone na stropach z belkami Posi-Joist,  gdzie występowały otwory 
pod sieci instalacyjne, wykazały iż 30-to minutowa odporność stropu zostaje zachowana przy zapewnieniu 
odpowiedniej klasy odporności ogniowej dla elementów i wypełnienia znajdującego się w otworach.               

Dla stropów z przepustami instalacyjnymi,  MiTek rekomenduje stosowanie płyt kartonowo-gipsowych 
ogniochronnych Typ F.

Odporność  
ogniowa

Max rozstaw 
belek Wysokość belki Szczegóły warstw sufitu Szczegóły warstw podłogi

30 minut 400mm Ponad
≥225mm

15mm Typ A płyta gipsowo-kartonowa 
[rozstaw wkrętów co 150mm 
(obrzeża)  /230mm (pośrednie)]. 
Listwa obwodowa pod płyty g-k nie 
jest wymagana.

22mm P5 płyta wiórowa, 
18mm OSB/3 lub 18mm 
podłoga ze sklejki z drewna 
iglastego, przykręcana lub 
klejona i przykręcana do 
belek

30 minut 400mm Ponad
≥225mm

12.5mm Typ A płyta gipsowo-
kartonowa [rozstaw wkrętów co 
150mm], z 5mm warstwą tynku 
gipsowego

18mm or 22mm P5 płyta 
wiórowa, 18mm OSB/3 
lub 18mm podłoga ze 
sklejki z drewna 
iglastego, przykręcana 
lub klejona i przykręcana 
do belek

30 minut 600mm Ponad
≥225mm

15mm Typ F płyta gipsowo-kartonowa 
ogniochronna [rozstaw wkrętów             
co 230mm]

22mm P5 płyta wiórowa, 
18mm OSB/3 lub 18mm 
podłoga ze sklejki z drewna 
iglastego, przykręcana lub 
klejona i przykręcana do 
belek

30 minut 600mm* Ponad
≥225mm

15mm Typ A płyta gipsowo-
kartonowa [rozstaw wkrętów 
co 150mm]

22mm P5 płyta 
wiórowa klejona i 
przykęcona do belek
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Warstwy poszycia stropu Pomiar dźwięków 
powietrznych [dB]

202mm Posi-Joist, 22mm płyta 
wiórowa,100mm wełna mineralna, 
15mm płyta g-k,

40

202mm Posi-Joist, 22mm płyta 
wiórowa,100mm wełna mineralna, 
12.5mm płyta g-k,

42

225mm Posi-Joist™, 22mm płyta 
wiórowa, brak izolacji, 
15mm płyta g-k,

42

225mm Posi-Joist™, 22mm płyta 
wiórowa, 100mm wełna mineralna, 
15mm płyta g-k,

44

253mm Posi-Joist™, 18mm sklejka, 
100mm wełna mineralna, 
15mm płyta g-k,

41

253mm Posi-Joist™, 22mm płyta 
wiórowa, brak izolatora, 
15mm płyta g-k,

43

253mm Posi-Joist™, 22mm płyta 
wiórowa, 100mm wełna mineralna, 
15mm płyta g-k,

44

Uwaga: Płyta gipsowo - kartonowa mocowana do belek Posi-Joist wkrętami 38mm w rozstawie co 300mm. 

WYMAGANIA DLA BELEK STROPOWYCH

Odporność akustyczna
Konieczność uwzględnienia ochrony akustycznej w projekcie wynika bezpośrednio z przepisów Prawa 
budowlanego (Ustawa Prawo Budowlane, art.5 ust.1). Poniżej przedstawiono podstawowe wymagania 
izolacyjności akustycznej stropów dla kilku krajów.

Polska (zgodnie z aktualną normą PN-B-02151-3:2015-10)
Izolacyjność akustyczna stropów od dźwięków powietrznych dla:

- budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej - brak ograniczeń

Anglia, Walia i Północna Irlandia
Wymagana izolacyjność akustyczna stropów od dźwięków powietrznych wynosi 40dB.

Szkocja
Wymagana izolacyjność akustyczna stropów od dźwięków powietrznych wynosi 43dB.

Poniższa tabela, przedstawia przykładowy układ warstw poszycia dla stropów Posi-Joist i uzyskane 
parametry izolacyjności akustycznej. Badania angielskie, wykonane metodą laboratoryjną.
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WYMAGANIA DLA BELEK STROPOWYCH

• Ograniczenie ugięcia występującego pod
obciążeniem punktowym 1kN

Obciążenia

Obciążenia stałe
Obciążenia stałe uwzględniają całkowity ciężar 
wszystkich warstw znajdujących się w stropie. 
Składają się na to warstwy poszycia podłogi, 
wypełnienie izolacją, warstwy sufitowe oraz ciężar 
własny belek.

Obciążenia użytkowe
Obciążenie użytkowe to wartość podana w kN na 1m2    
powierzchni, które uwzględnia obciążenie tłumem lub 
powszechnym wyposażeniem w zależności od 
pełnionej funkcji pomieszczenia. Dla przykładu 
obciążenie użytkowe stropów powierzchni biurowych 
jest większe niż dla powierzchni mieszkalnych. 
Wartości obciążeń i ciężarów oraz zasady ich 
określania zostały podane w Eurokodzie PN-EN 1991.

Uwagi dotyczące 
projektowania podłóg

Ugięcia

Wymagania normy PN-EN 1995
Dopuszczalne ugięcia podano w obowiązującej 
normie do projektowana konstrukcji drewnianych 
PN-EN 1995. Dla belek z sufitami z płyt kartonowo-
gipsowych, ugięcie końcowe (finalne) wynosi L/250 
(suma ugięcia chwilowego i pełzania).

Opcje ograniczenia ugięć
Istnieje możliwość zaprojektowania stropu o bardzo 
rygorystycznych warunkach ugięcia, stosując 
zwiększenie limitu końcowego całkowitego ugięcia 
wynikowego lub poprzez ustawienie parametrów 
chwilowego ugięcia jako ugięcia końcowego.

Drgania

Zasady ograniczenia drgań i ich kontroli podano w 
Eurokodzie 5:  

Obciążenie zastępcze od ścian działowych              
Obciążenie zastępcze uwzględnia ciężar własny 
przestawnych ścian działowych, które mogą być 
wykonane na etapie użytkowania obiektu. Wartość 
obciążenia podaje się w kN na 1m2 powierzchni i 
zależy od przyjętego ciężaru własnego ścian 
działowych.

Obciążenie od schodów
W przypadku schodów mocowanych do belek 
stropowych, należy uwzględnić dodatkowy ciężar stały 
i użytkowy od schodów. 

Obciążenia dodatkowe
Dodatkowe obciążenia to między innymi obciążenia 
wciągnikiem, wiatrem (w zależności od lokalizacji 
belek) lub każde inne obciążenie ponadnormowe, 
występujące w poziomie stropu.

Żebro rozdzielcze

W celu zwiększenia poprzecznej sztywności stropu, 
ograniczenia ugięć oraz zwiększenia rozdziału 
poprzecznego obciążenia, należy stosować żebra 
rozdzielcze w belkach stropowych. Zamocowanie 
deski z litego drewna prostopadle do osi podłużnej 
belek Posi-Joist, zwiększa sztywność stropu i 
ogranicza jego drgania. Ogólne wymagania 
stosowania żebra rozdzielczego podano na stronie 24.

• Częstotliwość własna stropu wraz z ciężarem
własnym przekracza 8Hz
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Obciążenia użytkowe stropów wg PN-EN 1991-1-1 

Poniższa tabela przedstawia ogólnie  obowiązujące obciążenia użytkowe dla stropów zgodnie z normą 
PN-EN-1991-1-1.
Należy zapoznać się szczegółowo z zasadami obciążania konstrukcji, zgodnie z podaną normą.

Zastosowanie Przykład
Obciążenie

równomiernie
rozłożone

Powierzchnie mieszkalne A
Pokoje w budynkach mieszkalnych i w domach, 
pokoje i sale w szpitalach, sypialnie w hotelach i 
na stancjach, kuchnie i toalety.

od 1.5 kN/m2

do 2.0 kN/m2

Powierzchnie biurowe B
od 2.0 kN/m2 

Powierzchnie na których mogą 
gromadzić się ludzie

C1
Powierzchnie ze stołami itd., np. powierzchnie w 
szkołach, kawiarniach, restauracjach, stołówkach, 
czytelniach, recepcjach.

C2

Powierzchnie z zamocowanymi siedzeniami, np. w 
kościołach, teatrach, kinach, salach konferencyjnych, 
salach wykładowych, salach zebrań, poczekalniach, 
poczekalniach dworcowych.

C3

C4

Powierzchnie bez przeszkód utrudniających poruszanie 
się ludzi, np. powierzchnie w muzeach, salach wystaw 
itd., oraz powierzchnie ogólnie dostępne w budynkach 
publicznych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, 
podjazdach kolejowych

C5

Powierzchnie na których jest możliwa aktywność 
fizyczna np. sale tańców, sale gimnastyczne, sceny.

Powierzchnie ogólnie dostępne dla tłumu, np. 
w budynkach użyteczności publicznej takich jak sale 
koncertowe, sale sportowe łącznie z trybunami, tarasy 
oraz powierzchnie dojść i perony kolejowy.

Powierzchnie handlowe
D1 Powierzchnie w sklepach sprzedaży detalicznej

WYMAGANIA DLA BELEK STROPOWYCH

Kategoria

do 3.0 kN/m2 

od 2.0 kN/m2 
do 3.0 kN/m2 

od 3.0 kN/m2 
do 4.0 kN/m2 

od 3.0 kN/m2 
do 5.0 kN/m2 

od 4.5kN/m2 
do 5.0 kN/m2 

od 5.0 kN/m2 
do 7.5 kN/m2 

Powierzchnie w domach towarowychD2
od 4.0 kN/m2 
do 5.0 kN/m2 
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Detale 
techniczne



www.stropymitek.pl 19

➊➋

➊

➋

➌

➊

➋

Obmurowanie belek posadowionych na pasie 
dolnym w ścianie.

Uszczelnienie.

PD01: Ściana murowana: Oparcie belek w gnieździe 

➊

➋

Przewiązka poprzeczna mocowana pomiędzy 
górnymi pasami belek Posi-Joists.

Wieszak belek. Nie należy wycinać w dolnym 
pasie Posi siodełka pod wieszak.

Uwaga: w ścianach wielowarstwowych, belki 
opierać wyłącznie na ścianie nośnej!

PD02: Ściana murowana: Oparcie pasa górnego 
na wieszakach belek z przewiązką poprzeczną

➊

➋

➊

➋
➋

➌

Rozstaw belkowania określony przez Projektanta 
konstrukcji. Należy dobrać odpowiedni wieszak 
belek, spełniający wymagania nośności, 
zakotwienia i zawieszenia belek

Rura/kanał wentylacyjny

Belka mocowana do ściany, zlicowana             
z płaszczyzną stropu i sufitu

Belka Posi-Joist mocowana do ściany 
przy rurze lub kanale

Uwaga: Należy wziąć pod uwagę, iż dla tego 
rozwiązania uzyskuje się mniejszą odporność 
akustyczną, gdyż dźwięki uderzeniowe są 
przekazywane na niższe poziomy użytkowe 
bezpośrednio z poziomu podłogi poprzez belki 
mocowane do ściany.

DETALE TECHNICZNE

PD03: Ściana murowana: Belki mocowane 
bezpośrednio do ściany w obrębie przeszkody
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➊
➋

➌
➍
➎

➊

➋

➌
➍

➎

PD04: Ściana murowana: Wymian w obrębie przeszkody

Rura/kanał wentylacyjny

Wymian

Wieszak wymianu (wymian zawieszony na belce) 

Belka max. 6mm odsunięta od lica wieszaka 

Wymian zakotwiony w ścianie

➊

➋
➌
➍
➎

PD05: Ściana działowa na stropie montowana 
równolegle do belek Posi

➊
➋

➌

➍ ➎

➏ ➏

Przewiązki w rozstawie co 600mm 

Klips przewiązek 

Warstwa kleju 

Podwalina gwoździowana do rygli 

Poszycie

Płyta gipsowo - kartonowa

➊

PD06: Konstrukcja szkieletowa: Oparcie belek 
na pasie dolnym i usztywnieniem deską czołową

Deska czołowa o pełnej wysokości 
mocowana pomiędzy belkami Posi-Joist

➊

➊

DETALE TECHNICZNE



www.stropymitek.pl 21

➊

➋

➌
➍

➊

➋

➌

PD07: Konstrukcja szkieletowa: Oparcie na pasie 
górnym z belką wieńcową i listwą wypełniającą

Listwa wypełniająca o szerokości belki wieńcowej, 
licująca z górną płaszczyzną belek Posi-Joist 

Belka wieńcowa stanowiąca podporę belki Posi

Listwa krawędziowa pod płyty sufitowe

➍ Dylatacja pomiędzy krawędzią pasa
dolnego belki a listwą krawędziową

Głębokość zachodzenia krzyżulca 
stalowego nad podporę wynosi 
min.15mm, chyba że Projektant 
zaleci inaczej!

➊

PD08: Konstrukcja szkieletowa: Oparcie pośrednie 
belek na pasie dolnym z poprzeczną deską czołową 

➊

➋

➋

Pojedyncza lub podwójna deska czołowa o pełnej 
wysokości, mocowana do belek Posi-Joist

Belki Posi ustawione mijankowo, oparte na 
ścianie nośnej

➊

PD09: Konstrukcja szkieletowa: Oparcie belek na 
pasie dolnym z deską czołową i poszyciem ściennym

Wypełnienie litą deską czołową lub 
materiałem drewnopochodnym

Belka czołowa o pełnej wysokości 
zapewnia usztywnienie poprzeczne 
belek Posi-Joist!

➊

DETALE TECHNICZNE



www.stropymitek.pl22

➊

PD10: Konstrukcja szkieletowa: Ściana działowa na 
stropie montowana prostopadle do belek Posi

Przewiązka z drewna litego lub np. LVL na 
pełną wysokość

➋ Słupek ścienny pod belką nośną
➊

➋

➋

➋

➊

➋

➌

PD11: Oparcie pasa górnego Posi na belce stalowej

Listwa wypełniająca, licująca z górną płaszczyzną 
belek Posi-Joist 

Deska drewniana mocowana do profila stalowego

Deska drewniana mocowana do profila stalowego 
(dopasowana na budowie)

➍ Dylatacja pomiędzy krawędzią pasa
dolnego belki a listwą krawędziową

➊

➋

➌

➍

Głębokość zachodzenia krzyżulca 
stalowego nad podporę wynosi 
min.15mm, chyba że Projektant 
zaleci inaczej!

➊

➋

PD12: Oparcie pasa dolnego na belce stalowej

Belka Posi-Joist mocowana doczołowo do wieszaka

Wypełnienie z drewna litego mocowane do belki 
stalowej (dopasowana na budowie)➊➋

DETALE TECHNICZNE
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➊

PD13: Ściana murowana: Oparcie pasa dolnego 
ciągłej belki Posi-Joist z wkładką drewnianą na 
wewnętrznej ścianie nośnej 

➊

Lita nośna wkładka drewniana pomiędzy pasami  
belki Posi

Przestrzeń w murze należy wypełnić, w celu 
zachowania szczelności.

Uwaga: Stosować na nośnych podporach (nie 
stosować w ścianach p.poż)

➊

PD14: Ściana murowana: Oparcie pasa dolnego 
belki na wewnętrznej ścianie nośnej 

Ściana wewnętrzna nośna zlicowana z górnym 
poziomem belek Posi, w celu ich usztywnienia 

➋ Belki układane mijankowo
➊

➋

➊

PD15: Ściana murowana: Oparcie 
doczołowe belek na styk

Ściana wewnętrzna nośna zlicowana 
z górnym poziomem belek Posi

➋ Minimum 45mm oparcia w przypadku
posadowienia belek na styk w osi
podpory (uwaga: wynika z obliczeń)

➊➋

DETALE TECHNICZNE
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➊

PD16: Detal mocowania żebra rozdzielczego do nakładki

➊

➊

➊

➊

PD17: Detal mocowania żebra rozdzielczego do 
pionowych słupków belek

➊

➊

➊

➊

PD18: Mocowanie żebra rozdzielczego na zakład do nakładki

➋ Żebro rozdzielcze o długości 1200mm mocowane na
zakład za pomocą ocynkowanych gwoździ
pierścieniowych 3.1x75mm, min. 10szt. na jedną stronę.
Gwoździe zagiąć po drugiej stronie żeber.
Uwaga: Wymiary żebra rozdzielczego dobrane przez
Konstruktora!

Pionowe zewnętrzne nakładki drewniane (min. 38x75) 
gwoździowane do pasa górnego i dolnego belek oraz do 
żebra rozdzielczego za pomocą min. dwóch 
ocynkowanych gwoździ pierścieniowych 3.1x75mm 

➊

➊

DETALE TECHNICZNE

Pionowe zewnętrzne nakładki drewniane 
(min. 38x75) gwoździowane do pasa górnego 
i dolnego belek oraz do żebra rozdzielczego 
za pomocą min. dwóch ocynkowanych 
gwoździ pierścieniowych 3.1x75mm 

Uwaga: Wymiary żebra rozdzielczego 
dobrane przez Konstruktora!

Żebro rozdzielcze mocowane do 
wewnętrznych słupków pionowych belek 
za pomocą dwóch ocynkowanych gwoździ 
pierścieniowych 3.1x75mm 

Uwaga: Wymiary żebra rozdzielczego 
dobrane przez Konstruktora!

ŻEBRA ROZDZIELCZE NALEŻY STOSOWAĆ W KAŻDYM POLU 
STROPU, DLA KTÓREGO ROZPIĘTOŚĆ BELEK PRZEKRACZA 4,0M.

Zalecane wymiary żeber: 
- dla PS-8, PS-9, PS-10 = 45 x 95 mm
- dla PS-11, PS-12 = 45 x 145 mm
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➊

PD19: Żebro rozdzielcze z poziomą stalową taśmą mocującą

➋ Stalowa taśma perforowana mocowana do
żebra rozdzielczego wzdłuż jego górnej
krawędzi. Parametry techniczne taśmy
perforowanej zgodnie z wytycznymi
producenta

➊ Żebro rozdzielcze mocowane do belki 
dwoma pierścieniowymi gwoździami 
ocynkowanymi  3.1x75mm ➋

➊

PD20: Pozioma taśma stalowa mocowana do ciągłej 
przewiązki

➋ Taśma stalowa mocowana do przewiązki

Przewiązka drewniana o wymiarach min. 
35x97 (klasa C16), mocowana od spodu do 
pasa górnego za pomocą dwóch 
ocynkowanych gwoździ 3.1x75mm 

➊

➋

➊

PD21: Pozioma taśma stalowa mocowana do 
odcinkowej przewiązki

➋ Taśma stalowa mocowana do przewiązki

Przewiązka o wymiarach min. 35x72 (klasa C16) ➊

➊
➋

DETALE TECHNICZNE
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➊

➋

PD22: Oparcie wymianu na podwójnym 
dźwigarze Posi-Joist 

Oparcie wymianu na podwójnym dźwigarze 
Posi-Joist, zgodnie z wytycznymi Konstruktora

Oparcie belek Posi-Joist za pomocą 
wieszaków do wymianu Posi

Nie wycinać górnego fragmentu pasa belki 
Posi-Joist, wychodzącego powyżej wieszaka  

➊

➋

➋

➋

➊

➋

➌

PD23: Oparcie wymianu z drewna litego na podwójnym 
dźwigarze Posi-Joist (oparcie belek na pasie górnym)

Podwójny dźwigar Posi-Joist, scalony 
zgodnie z wytycznymi Konstruktora

Wieszak doczołowy wymianu

Belka drewniana lub inna np. LVL 
(dopasować wysokość)

➍ Listwa wypełniająca

Głębokość zachodzenia krzyżulca 
stalowego nad podporę wynosi 
min.15mm, chyba że Projektant 
zaleci inaczej!

➊

➋
➌

➍

DETALE TECHNICZNE
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PD24: Maksymalne wymiary kanałów instalacyjnych

Krzy-
żulec
Posi

Struts

W

Ru
ra

 o
kr

ąg
ła

(ś
re

dn
ic

a)
Ru

ra
 

kw
ad

ra
to

w
a Wysokość kanału instalacyjnego

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Szerokość kanału instalacyjnego

PS-8 108 105 95 265 180 90

PS-9 131 124 115 310 240 180 100

PS-10 159 150 135 320 270 210 160 80

PS-12 210 190 155 350 310 260 210 160 110 70

PS-14 279 250 200 490 440 390 350 300 250 200 160 110 60

PS-16 327 272 220 510 470 430 390 340 300 260 220 170 130 90

INSTALACJE O DUŻYCH PRZEKROJACH POWINNY BYĆ WYKONANE 
Z ELASTYCZNEGO MATERIAŁU, TAK ABY JE DOPASOWAĆ 
W PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ BELEK POSI-JOIST.

DETALE TECHNICZNE

Wymiary podano w [mm]



www.stropymitek.pl28

Warstwy poszycia 
stropów 
międzykondygnacyjnych
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WARSTWY POSZYCIA STROPÓW MIĘDZYKONGYGNACYJNYCH

60 minut 600mm Powyżej 
≥253mm

Dwie warstwy 15mm płyty g-k 
ognioodpornej na ruszcie prętowym         
w rozstawie co 400mm (wkręty płyty              
w rozstawie co 230mm)

18mm OSB/3

60 minut 600mm Powyżej 
≥253mm

Dwie warstwy 15mm płyty g-k 
ognioodpornej mocowane bezpośrednio 
(wkręty płyty w rozstawie co 230mm)

18mm OSB/3

90 minut 400mm Powyżej 
≥253mm

Dwie warstwy 15mm płyty g-k 
ognioodpornej na ruszcie prętowym            
w rozstawie co 400mm (wkręty płyty             
w rozstawie co 230mm)

18mm OSB/3

Stropy, które stanowią poziomą przegrodę oddzielającą pomieszczenia użytkowe jak np. mieszkania,  muszą 
spełniać podwyższone wymagania co do ognioodporności i izolacyjności akustycznej. Wymusza to 
zastosowanie dodatkowych warstw w poziomie podłogi, co w konsekwencji powoduje zwiększenie obciążeń 
stałych konstrukcji. Przyjęte obciążenia muszą zostać uwzględnione na etapie wymiarowania belek.

Odporność ogniowa w stropach 
międzykondygnacyjnych
Podstawowa wymagana odporność ogniowa dla budynków mieszkalnych (poza budynkami wymienionymi w 
paragrafie §213 Rozporządzenia1) wynosi 60 minut. Głównym elementem oddzielenia przeciwpożarowego 
stanowi warstwa poszycia stropu. Odpowiedni dobór warstw poszycia, które zapewnią wymaganą odporność 
ogniową, spoczywa na Projektancie obiektu.

Poniższa tabela opisuje układ warstw poszycia dla stropu z belek Posi-Joist, zapewniające odporność 
ogniową od 60 do 90 minut, zgodnie z EN1365-2:2014

Odporność       
ogniowa

Rozstaw belek 
Posi-Joist Wysokość Warstwy sufitowe Warstwy podłogowe

1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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WARSTWY POSZYCIA STROPÓW MIĘDZYKONGYGNACYJNYCH

Odporność akustyczna w stropach 
międzykondygnacyjnych
Odporność akustyczna stropów międzykondygnacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, dla 
dźwięków powietrznych wynosi 55 dB oraz 58dB dla dźwięków uderzeniowych. Odpowiednie zagadnienia 
dotyczące wymaganej odporności akustycznej dla elementów konstrukcji w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia i budynku, znajdują się w obowiązujących normach.

Przedstawiamy poniżej przykładowy układ warstw stropu z belek Posi-Joist, zastosowany w angielskich 
wytycznych "robust details®" (www.robustdetails.com).

Detal E-FT-3
Sufit: podwójna płyta g-k ognioodporna 15mm, mocowana 
za pomocą  wkrętów 25mm oraz 42mm do sprężystego 
rusztu sufitowego zawieszonego na prętach w rozstawie            
co 400mm. 
Podłoga: Dyle drewniane lub płyty drewnopochodne (np. 
sklejka lub OSB/3) 18mm łączone w systemie pióro-wpust, 
na tym drewniane legary o wysokości min 70mm, z ułożoną 
wełną mineralną pomiędzy nimi o grubości 25mm, 
następnie 19mm płyta na bazie gipsu, wykończenie poszycia 
podłogi łączone na pióro-wpust.

Detal E-FT-6
Podłoga: 28mm płyta Cellecta® ScreedBoard® (podłoga 
pływająca),  18mm płyty drewniane lub drewnopochodne 
(gęstość min 600 kg/m³).
Belki Posi-Joist PS10(N) z 100mm 
(min) izolacją z wełny mineralnej pomiędzy belkami.

Anglia
Wymagania odporności akustycznej stropów 
międzymieszkaniowych dla dźwięków powietrznych wynoszą  
45 dB oraz 62 dB dla dźwięków uderzeniowych.

Szkocja
Wymagania odporności akustycznej stropów międzymieszkaniowych dla dźwięków powietrznych 
i uderzeniowych wynoszą 56 dB.

Irlandia
Wymagania odporności akustycznej stropów międzymieszkaniowych dla dźwięków powietrznych 
wynoszą 53 dB i 58 dB dla dźwieków uderzeniowych.
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Warstwy poszycia 
stropów na parterze



www.stropymitek.pl32

Warstwy wykończeniowe na stropie parteru

WARSTWY POSZYCIA STROPÓW NA PARTERZE

Uwagi do rysunku
Przykładowy sposób wykonania warstw 
gruntowych (można stosować także inaczej):

➊

➋

➌

warstwa 50mm piasku,  żwiru lub betonu, 
izolacja z folii polietylenowej (1000g)  
wywinięta w narożnikach,  25mm podsypka 
piaskowa;

100mm betonu na dobrze zagęszczonym 
podłożu;

50mm betonu na membranie polietylenowej 
ułożonej na warstwie 50mm warstwie piasku.

Należy zapewnić prawidłowy odpływ wody dla 
gruntu znajdującego się wewnątrz budynku, 
szczególnie gdy ten znajduje się niżej od 
zewnętrznego poziom terenu.

Wentylacja zlokalizowana pod podłogą 
powinna być wykonana zgodnie z przepisami 
budowlanymi i wytycznymi producenta 
wentylacji. Zachować szczególną staranność 
by zapewnić wymianę powietrza pod całą 
przestrzenią podłogi. Minimalna wysokość od 
poziomu gruntu do spodu belek Posi wynosi 
150mm.

Należy zasięgnąć specjalistycznej porady 
w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa 
zalegania gazów wybuchowych. 

Wymagania dotyczące doboru prawidłowych 
warstw izolacji, może się różnić w zależności 
od wielkości podłogi i powinny być dobierane 
dla każdej konstrukcji podłogi oddzielnie. 
Izolację można rozciągać pomiędzy belkami na 
odpowiedniej sztywnej siatce stalowej lub 
stosując wzmocnioną membranę, bądź za 
pomocą specjalistycznych systemów 
iniekcyjnych.

Belki stropowe zlokalizowane na parterze lub pierwszej kondygnacji bez podpiwniczenia, z reguły nie 
zawierają dodatkowego obciążenia od warstw sufitu, mocowanego do spodu belek Posi, zatem pas dolny 
belek jest  pozbawiony usztywnienia poprzecznego. Dlatego należy pamiętać, o zapewnieniu dodatkowych 
stężeń poprzecznych na dolnym pasie belek, zgodnie z wynikami otrzymanymi z obliczeń konstrukcji.    

Brak poszycia sufitu, wpływa także na mniejszą sztywność całego ustroju w porównaniu z belkowaniem 
o pełnym pokryciu sufitowym. Ze względu na lokalizację pomieszczeń użytkowych takich jak kuchnia, łazienka 
lub pralnia, gdzie znajdują się urządzenia wprowadzające w strop siły dynamiczne (np. pralka), zaleca się, aby w 
tych obszarach stosować bardziej rygorystyczne warunki graniczne ugięć oraz drgań niż dla pozostałych 
pomieszczeń. Powyższe rozwiązania należy uzgodnić z Projektantem, na wczesnym etapie opracowania 
dokumentacji technicznej. Ponadto zaleca się, umieszczanie urządzeń powodujących siły dynamiczne w pobliżu 
podpór  zewnętrznych belek, co znacznie zmniejsza amplitudę drgań ustroju stropowego.

Na etapie projektowania, należy brać pod uwagę praktyczne rozmieszczenie belek Posi-Joist w zależności od 
układu pomieszczeń. Jak już zostało wspomniane powyżej, nie należy uciąglać belek pomiędzy 
pomieszczeniami użytkowymi jak salon a pomieszczeniami typu pralnia. Dzięki temu niweluje się wzajemne 
oddziaływanie drgań pomiędzy pomieszczeniami, co wpływa korzystniej na komfort użytkowania obiektu.

Lokalizacja ze względu na środowisko w których znajdują się stropy Posi-Joist (np. nad gruntem), ma istotne 
znaczenie dla zachowania się belek. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłową wentylację pustki 
powietrznej poniżej stropu, zabezpieczenie przed możliwością dostania się gryzoni, ułożenie drenażu i warstw 
izolacji dla gruntu lub płyty fundamentowej.

Belki w stropach parterowych wymagają szczególnej uwagi przy wykonawstwie detali konstrukcyjnych, pod 
kątem przygotowania gruntu, izolacji, wentylacji i dostępu dla osób niepełnosprawnych.
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Wytyczne 
do montażu
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Składowanie i podnoszenie belek
Belki Posi-Joist nie powinny być magazynowane przez bardzo długi okres czasu. Jeżeli to możliwe, 
montaż powinien następować w możliwiej jak najkrótszym czasie po ich wyprodukowaniu. Belki należy 
składować w pozycji pionowej lub poziomej (na płasko). W przypadku składowania w pionie, należy 
rozstawiać pośrednie podkładki dystansowe ( np. listwy drewniane) w węzłach belek. W przypadku 
składowania na płasko, wspomniane podkładki dystansowe rozstawiać tak, by uniemożliwić wyboczenie 
poprzeczne belek Posi. 

Zaleca się, by gotowe belki Posi-Joist były ze sobą 
połączone oraz zabezpieczone przed penetracją wody 
i wilgoci. Nie należy wystawiać belki na działanie 
niekorzystnych warunków pogodowych.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas 
składowania scalonych belek w kasety podłogowe. Aby 
zapobiec niebezpieczeństwu skręcania i wyboczenia się 
kaset, należy dodatkowo usztywniać pasy dolne belek za 
pomocą stężeń podłużnych.

Zachować ostrożność podczas podnoszenia belek, unikać 
bocznych wygięć (odkształcenia z płaszczyzny), zapobiegać 
ich skręcaniu lub zginaniu oraz zaniechać zrzucania belek 
z wysokości. 

Podczas załadunku i rozładunku belek za pomocą dźwigu, 
zawiesia zawsze powinny być zaczepione do pasów belek 
w obrębie węzłów lub w miejscach wyznaczonych do 
podnoszenia belek lub kaset. Nie mocować zawiesi do 
stalowych krzyżulców. Przyjmuje się, iż bezpieczny punkt 
zamocowania belek, znajduje się w 1/4 jej rozpiętości, 
licząc od zewnętrznej krawędzi.

WYTYCZNE DO MONTAŻU

Podkładki montażowe nad węzłami belek

Podkładki montażowe pod podporami docelowymi

Używaj szerokich pasów, przeznaczonych do 
transportu. Nie używaj łańcuchów lub lin stalowych, 
które mogą uszkodzić węzły.

60 stopni lub mniej
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Montaż belek

Belki typu Posi-Joist umieszcza się zazwyczaj prostopadle do ścian nośnych. Należy je tak 
rozmieszczać, aby ich rozstawy poprzeczne nie przekraczały wymaganych dopuszczalnych 
odległości konstrukcyjnych (np. ze względu na nośność płyt poszycia). Zawsze należy zapoznać 
się z rysunkami technicznymi i rozwiązaniami przyjętymi przez Projektanta.

➊
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➍
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➏
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W celu sprawniejszego montażu, sporządź 
"harmonogram montażu". Umieszczaj belki 
możliwie blisko ich miejsca wbudowania. 
Belki Posi-Joist należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, 
w razie ich magazynowania, postępuj 
zgodnie z zaleceniami podanymi na 
poprzedniej stronie.

Przed podnoszeniem belek do wymaganego 
poziomu w celu ich wbudowania, wykonaj 
odpowiedni system rusztowania. Upewnij 
się, że koniec belki znajduje się po 
właściwej stronie położenia, gdyż detale 
podporowe lub rozmieszczenie krzyżulców  
może się różnić. Pamiętaj, że w belce mógł 
zostać wykonany wewnętrzny słupek pod 
ściany działowe.

Jeżeli w belkach występują podpory 
pośrednie, upewnij się że wszystkie zostały 
wzniesione i zakończone na tym samym 
poziomie. Belki Posi powinny opierać się na 
wszystkich podporach przewidzianych 
w projekcie.

Jeżeli belki Posi-Joist zostały zamocowane 
za pomocą wieszaków do ścian nośnych, 
upewnij się że zostało wykonane 
prawidłowe zakotwienie wieszaków oraz 
belek a mur odpowiada parametrom dla 
przyjętych łączników kotwiących. Belki 
powinny w całości przylegać do wieszaków. 
Dopuszczalna szczelina pomiędzy czołem 
belki a wieszakiem wynosi 5mm. Wieszaki 
z wyprofilowanymi wgłębieniami i stalową 
taśmą  kotwioną do muru, ograniczają 
boczne przemieszczenia belek.

Upewnij się, że belki po zamontowaniu są 
ustawione prawidłowo, w odpowiednim 
kierunku w pionie. Zazwyczaj górne pasy 
belek są opisane a pierwszy węzeł 
krzyżulca stalowego zaczyna się w górnym 
narożniku belki.

Zazwyczaj, rozmieszczenie belek Posi 
pokrywa się z łączeniem poszycia płyt 
podłogowych (np. OSB). Średni rozstaw belek 
wynosi od 400mm do 600mm. Zaleca się aby 
pomiędzy krawędzią poszycia a powierzchnią 
ściany murowanej, utworzyć 10mm dylatację, 
aby uniknąć zbędnych naprężeń w poszyciu 
oraz zapewnić możliwość swobodnej pracy 
podłogi i belek. Płyty poszycia mają wymiary 
najczęściej 1250x2500mm (OSB/3), a dłuższy 
bok układany jest poprzecznie do długości 
belek (uwaga: nie jest to warunek konieczny!). 
Pierwsze łączenie płyt znajduje się zazwyczaj 
w odległości 1260mm od ściany murowanej 
oraz 1250mm w konstrukcji szkieletowej. 

W przypadku montażu płyt poszycia, krawędź 
belki ułożonej równolegle do ściany 
szczytowej murowanej, powinna się 
znajdować w odległości 50mm. W przypadku 
konstrukcji szkieletowej, belka Posi nie musi 
znajdować się bezpośrednio przy ścianie 
szczytowej, gdyż oparcie płyty poszycia oraz 
płyt sufitowych, mogą zapewnić deski czołowe 
mocowane do konstrukcji szkieletu. Należy 
dokładnie zapoznać się z rysunkami 
technicznymi oraz detalami montażowymi 
stropu zawartymi w dokumentacji 
technicznej, w szczególności dotyczy to 
drewnianej konstrukcji szkieletowej, gdzie 
belki Posi często lokalizowane są osiowo pod 
słupkami ścian szkieletowych.

Przedostatnia belka Posi-Joist, najczęściej 
jest lokalizowana w innym niż standardowym 
rozstawie modułowym.

WYTYCZNE DO MONTAŻU
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Wymiany Posi-Joist są najczęściej 
stosowane w obrębie klatki schodowej. 
Zamontuj wymiany zgodnie z rysunkami 
dokumentacji technicznej, łącznie ze 
zastosowaniem określonych wieszaków 
belek oraz ich kotwienia/gwoździowania. 
Upewnij się, że wszystkie wielowarstwowe 
dźwigary są ze sobą połączone zgodnie 
z detalami konstrukcyjnymi.

Aby zamocować tymczasowe stężenia          
i zachować prawidłowe rozstawy belek, 
mocuje się do pasów górnych przy ich 
podporach i w środku rozpiętości belek, 
drewnianą listwę montażową o wymiarach 
22 x 97mm. Dla belek dłuższych niż 4,8m, 
listwy mocować w rozstawach co 2,4m.

Zamocuj żebro rozdzielcze zgodnie ze 
szczegółami konstrukcyjnymi, ustawiając 
je zawsze w pozycji pionowej! Najczęściej 
zostaje przybite do pionowych słupków           
lub nakładek drewnianych. Żebro powinno 
przylegać krawędzią do spodu górnego 
pasa belki. Oparcie Posi na pasie górnym       
z żebrem rozdzielczym, nie wymaga 
stosowania tymczasowych stężeń 
ukośnych. Stężenia te także można 
pominąć przy oparciu belek Posi na 
szerokim pasie  dolnym (≥72mm) wraz         
z zamontowanymi żeberami rozdzielczymi 
i deskami czołowymi. Dla belek opartych 
na pasie dolnym o szerokości 35 - 47mm, 
wymagane jest stosowanie ukośnych 
tymczasowych stężeń, wraz z żebrem 
rozdzielczym i deską czołową. 

Po pełnym montażu i zakotwieniu belek 
Posi-Joist, można mocować - jeśli są 
wymagane - poszczególne elementy 
wyposażenia, takie jak przewiązki 
pośrednie, deski czołowe lub listwy 
wyrównawcze. W przypadku montażu do 
konstrukcji murowanej, taśmy 
perforowane mocować w rozstawie nie 
większym niż 2,0m, obejmując minimum 
trzy belki.

Do szkieletu belkowego stropu, można 
następnie mocować poszycie podłogi oraz 
materiały  izolacyjne, jeżeli są wymagane.

Maksymalne tymczasowe obciążenie 
montażowe składowane na belkach, wynosi 
250kg/m2. Odpowiada to 16 arkuszom płyt OSB 
o grubości 18mm lub 13 arkuszom płyty
wiórowej 22mm lub 20 arkuszom płyty g-k
15mm.

Ręcznie składowane materiały, należy układać 
poprzecznie do długości belek, zapewniając im 
prawidłowe podparcie na powierzchni (rys 1). 
Materiały podnoszone mechaniczne, powinny 
być posadowione na pięciu listwach, szerszych 
o 600mm od szerokości płyt (rys 2 i 3).

rys 1

rys 2

rys 3

WYTYCZNE DO MONTAŻU
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Montażowe stężenia tymczasowe
Na poniższym rysunku pokazano tymczasowe stężenia usztywniające, montowane 
w belkach Posi na etapie ich montażu. Schemat ma zastosowanie zarówno dla 
konstrukcji ścian wznoszonych metodą tradycyjną jak i szkieletów drewnianych.

Odpowiedzialność za zidentyfikowanie i zminimalizowanie ryzyka związanego ze wznoszeniem kaset 
lub belek typu Posi-Joists, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia lub życia wszystkich 
pracowników, ponosi Kierownik Budowy. Osoby nadzorujące prace budowlane, powinny być świadomi 
obowiązków i konsekwencji związanych z bezpieczeństwem prowadzonych prac, zasadami BHP oraz 
obowiązującymi przepisami i regulacjami ustawodawczymi. Przestrzeganie prawidłowych zasad 
usztywnienia belek Posi-Joist, ma zasadnicze znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa montażowego 
konstrukcji stropów. Zawarte wytyczne montażowe na następnej stronie, mogą być pomocne na etapie 
wznoszenia elementów stropowych.

Minimalna wysokość 
muru powyżej 
wieszaka = 675mm, 
lub zgodnie z 
zaleceniami 
Projektanta!

Stężenia podłużne 
22x97mm, schodzące 
się w węzłach ze 
stężeniami ukośnymi

22x97mm stężenia ukośne

Można wykonać pełne deskowanie zamiast 
stężeń ukośnych

Mocowanie stężeń do każdego 
węzła gwoździami min. 2szt.      

3.35x65mm

2.4m max

2.4m max

WYTYCZNE DO MONTAŻU
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Tymczasowe stężenia montażowe - podstawowe zagadnienia
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    Niestężone belki Posi mogą być niestabilne.

Nie pozwalaj chodzić po niestężonych belkach 
Posi.

Nie składuj materiałów na niestężonych 
belkach Posi.

Posi-Joists powinny być wznoszone w prostej 
pozycji pionowej. Maksymalne odkształcenie 
poziome nie może przekraczać 10mm, 
natomiast dopuszczalne odkształcenie pionowe 
wynosi 2mm.

Stężenie tymczasowe składa się z tężników 
poziomych, ukośnych oraz żeber rozdzielczych.

Wszystkie stężenia podłużne, ukośne, taśmy 
montażowe i wieszaki powinny być kompletnie             
i w całości zamontowane.

Zapobieganie wyboczeniom z płaszczyzny (boczne 
wygięcia) zapewniają ukośne stężenia mocowane 
co najmniej do trzech belek, jak pokazano na 
poprzednim schemacie. Stężenia ukośne należy 
wykonywać w rozstawach maksymalnych co 12m.

Materiały konstrukcyjne mogą być składowane 
na belkach stropowych, tylko w momencie gdy 
konstrukcja jest w pełni usztywniona. Materiały 
należy rozkładać na co najmniej 4  belkach i nie 
dalej niż 1,5m od ich podparcia. Deski 
podłogowe/sufitowe, można układać w stosy              
o wysokości do 250mm (150kg w rozstawie co
600mm; 100kg w rozstawie co 400mm) na
stężonej konstrukcji

Podłogi powinny być całkowicie przymocowane 
do belek Posi-Joist, przed ich dodatkowym 
obciążeniem.

Stężenia tymczasowe można sukcesywnie 
usuwać, równolegle z montażem podłogi.

WYTYCZNE DO MONTAŻU

Za i Przeciw
NIE
wykonuj otworów w pasach

NIE
wykonuj wrębów w pasach

NIE
wycinaj pasów drewnianych!

NIE
wycinaj i nie demontuj krzyzulców!

 Składuj belki jak opisano w rozdziale

Chroń belki przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi




Podnoś belki w pozycji pionowej
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Rozwiązania 
dachowe 
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Stropodachy i dachy Posi-Rafters
Krzyżulce metalowe Posi-Struts w coraz większym stopniu są stosowane jako alternatywne rozwiązanie                        
w konstrukcjach dachowych, generując nowe rozwiązania krokwiowe zwane Posi-Rafters.  
Posi-Rafters to przestrzenne krokwie drewniane o pasach ułożonych równolegle, połączonymi ze sobą krzyżulcami 
metalowymi. Podobnie jak w przypadku belek stropowych Posi-Joist, są produkowane poza terenem budowy, 
indywidualnie dopasowywane do wymagań każdego projektu. Projektowane za pomocą specjalistycznego 
oprogramowania konstrukcyjnego "Pamir", zawierają pełną dokumentację obliczeniową i produkcyjną, co 
przyspiesza proces ich prefabrykacji i wbudowania.  Posi-Rafters nadają się zarówno dla dachów spadzistych jak 
i płaskich. Charakteryzują się większą wytrzymałością od krokwi z drewna litego, dzięki czemu można je stosować 
dla znacznych rozpiętości bez konieczności stosowania dodatkowych podpór.

ROZWIĄZANIA DACHOWE 

Projektowanie w programie Pamir pozwala na elastyczność w doborze krokwi Posi-Rafters, daje możliwość ich 
kształtowania w zależności od długości czy szerokości przy maksymalnym wykorzystaniu i zoptymalizowaniu 
materiałowym. Dzięki innowacyjności stosowanych połączeń, można wyeliminować kosztowne okucia w postaci 
wieszaków podporowych. Otwarta przestrzeń pomiędzy krzyżulcami metalowymi, pozwala na swobodne 
prowadzenie instalacji, bez potrzeby dodatkowego wycinania i nawiercania otworów bądź nabijania dodatkowych 
listew i prowadnic montażowych.
Posi-Rafters pozwalają na osiągnięcie lepszego współczynnika U niż dla tradycyjnych krokwi z drewna litego.



www.stropymitek.pl 41

Detale dachów z Posi-Rafters
 Krokwie Posi-Rafters, mogą być swobodnie dopasowywane w zakresie ich wymiarów jak i sposobu podparcia.

RD01: Oparcie pasa górnego na 
dodatkowym słupku

RD02: Dodatkowy podporowy słupek ścienny

RD03: Dopasowana długość pasa dolnego, 
zapobiega wycięciom w poszyciu ściany

RD05: Wymiany montowane prostopadle do belek 
z zachowaniem pochylenia dachu

RD04: Typowe oparcie szczytu na belce stalowej

ROZWIĄZANIA DACHOWE
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Wiązary attykowe z pasem dolnym Posi-Attic
Wiązary attykowe z pasem dolnym Posi-Attic, to połączenie prefabrykowanych wiązarów na płytki 
kolczaste oraz belek Posi-Joist, co pozwala w rezultacie na uzyskanie solidnej kratownicy poddasza. 
Zaletą tego rozwiązania jest uzyskanie bardzo szerokiej rozpiętości pomieszczenia na poddaszu, co 
pozwala maksymalnie wykorzystać powierzchnię użytkową obiektu. 

Belki Posi-Joist dają możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni, umożliwiają swobodny dostęp 
do instalacji i konserwacji systemów wentylacyjnych rekuperacji lub innych sieci wod-kan, rur, kanałów, 
elektryki oraz coraz bardziej zróżnicowanych instalacji, montowanych w nowoczesnych domach.

ROZWIĄZANIA DACHOWE 

od 5.0 kN/m2 
do 7.5 kN/m2 
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Rozwiązania 
ścienne
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Zwykłe połączenie ściany z konstrukcją dachu

Belka 35x97

Posi-Stud

Detale konstrukcyjne

ROZWIĄZANIA ŚCIENNE

Połączenie narożnika ścian szkieletowych

Ściany szkieletowe Posi-Studs 
Posi-Studs to pionowe belki drewniane o pasach równoległych, połączonych ze sobą za pomocą 
stalowych krzyżulców. Słupki ustawia się w pozycji pionowej, tworząc dzięki temu zwartą ścianę 
szkieletową. Rozwiązanie to jest stosowane przede wszystkim w projektach, które wymagają panelu 
ściennego o znacznej szerokości lub wysokości. 

Dzięki zastosowaniu belek drewnianych o zróżnicowanych przekrojach oraz systemu krzyżulców 
stalowych, można uzyskać różne grubości ściany szkieletowej. W tym ostatnim rozdziale Poradnika 
Posi, podajemy Państwu ogólne informacje na temat rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych 
w ścianach szkieletowych i właściwości termicznych, jakie można uzyskać w ścianach Posi-Studs.



www.stropymitek.pl 45

ROZWIĄZANIA ŚCIENNE

Wydajność cieplna
Posi-Stud o szerokości 300mm

Posi-Stud o szerokości 200mm
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Słupki "Posi-Stud" wypełnione wełną mineralną 
Poszycie wewnętrzne z płyty karton-gipsu 
Opóźniacz pary
Płyta OSB
2x warstwa 150mm wełny mineralnej (λ=0,035) 
Strefa instalacyjna (listwy)
Płyta OSB 
Wiatroizolacja o wysokich parametrach 
Wentylowana i drenowana przestrzeń 50mm 
Zewnętrzna ściana elewacyjna
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Słupki Posi-Stud wypełnione wełną mineralną 
Poszycie wewnętrzne z płyty karton-gipsu 
Opóźniacz pary
Płyta OSB
2x warstwa 100mm wełny mineralnej (λ=0,035) 
Strefa instalacyjna (listwy)
Płyta OSB
Wiatroizolacja o wysokich parametrach 
Wentylowana i drenowana przestrzeń 50mm  
Zewnętrzna ściana elewacyjna

Kalkulowana wartość U= 0.12 W/m2K

Kalkulowana wartość U= 0.17 W/m2K
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