
Izodom: wyjątkowo lekkie i izolujące stropy

Na ścianach nośnych Izodom można wykonać dowolne
typy stropów. Gruba betonowa ściana nośna może
przenieść obciążenia nawet bardzo ciężkich rozwiązań,
takich jak prefabrykowane płyty stropowe, stropy
gęstożebrowe, stropy betonowe wylewane na miejscu.
Jednak od kilkunastu lat odchodzi się od pracochłonnych
ciężkich technologii na rzecz technologii lekkich, łatwych
i szybkich w montażu oraz zapewniających odpowiednią
izolację termiczną i akustyczną.

Izodom proponuje zastosowanie wyjątkowo lekkich i izolujących stropów
własnej produkcji. Stropowe elementy szalunkowe układane są w rzędach
na pasmowych szalunkach w taki sposób, że pomiędzy rzędami co 75cm
kształtują się specjalne zagłębienia. W zagłębieniach tych umieszcza się
główne zbrojenie belek stropowych. Zbrojenie takie można zamówić w
Izodom - jest to zestaw kratownic prefabrykowanych z prętów stalowych, o
długościach odpowiednio dobranych na potrzeby konkretnego projektu.
Zbrojenie płyty stropowej to najczęściej siatka o oczkach 20cm x 25cm ze
spiekanych drutów o średnicy 5mm lub 6mm, układana na wierzchu
kształtek stropowych. Siatki można kupić
w większości lokalnych sklepów budowlanych.

Tak przygotowany strop zalewa się betonem o grubości 5 lub więcej
centymetrów, w zależności od projektu, ponad wierzch kształtek
stropowych. W ten sposób uzyskujemy konstrukcję płytowo-żebrową:
kilkucentymetrowa płyta stropowa zbrojona siatką wsparta jest na
żelbetowych żebrach. Nośność takiej konstrukcji dobierana jest zawsze
przez konstruktora. Przy obciążeniach większych niż 150kN/m2 nośność
stropu można zwiększyć dobierając beton wyższej klasy, podnosząc
wysokość konstrukcyjną belki lub zwiększając ilość zbrojenia żebra.

 



Wszystkie systemy elementów
ściennych, niezależnie od grubości
zewnętrznej warstwy izolacji,
zawierają kształtkę MP - "element
podparcia stropu". Element ten
wyposażony wyłącznie w zewnętrzną
ściankę szalunkową umożliwia
zachowanie ciągłości izolacji
termicznej, jednocześnie pozwalając
oprzeć konstrukcję stropu na
betonowej ścianie nośnej. Elementy
MP pozwalają na wygodne ułożenie
zbrojenia wieńca przed zalaniem
stropu betonem. Dodatkowym
atutem takiego rozwiązania jest fakt,
że płyta stropowa jest monolitycznie
zlana z konstrukcją ścian, a warstwa
zewnętrznej izolacji termicznej nie
jest osłabiona w płaszczyźnie stropu.

 
Stropy o rozpiętościach powyżej 5,50m wymagają zastosowania
pięciocentymetrowej grubości elementów nakładkowych zwiększających
wysokość żeber nośnych, a jednocześnie podnoszących całkowitą wysokość
stropu.

Tabela przedstawiająca wysokości konstrukcyjne stropów w
zależności od ich rozpiętości.

 

 



Strop Izodom - przed zalaniem
betonem. Rzędy kształtek z
umieszczonymi pomiędzy nimi
prefabrykowanymi kratownicami, ale
jeszcze nie pokryte siatką zbrojącą
płytę.

Fotografia przedstawia strop po
zalaniu betonem. Na jego
krawędziach widać zamki elementów
MP gotowe do spięcia
z elementami ściennymi kolejnej
kondygnacji. Z płyty stropowej
wyprowadzone są instalacje - w
miejscach, w których przewidziane
jest wznoszenie ścian kolejnej
kondygnacji.
 

Istnieje kilka sposobów wykończenia stropów Izodom. Najpopularniejszą
metodą jest nakładanie tynków gipsowych na mokro lub instalowanie płyt
kartonowo-gipsowych. Płyty należy kleić do kształtek stropowych oraz
stosować wkręty, które kotwi się przed ich zalaniem w belkach
drewnianych umieszczanych w dolnej części żeber.
 

 

Wznosząc ściany w technologii Izodom z powodzeniem można
stosować dowolne rozwiązania stropów.

 

Elementy stropów drewnianych
wymagają zastosowania izolacji
przeciwwilgociowej w miejscu styku
z betonem. Na zdjęciu widzimy
przykład stropodachu, oraz użytkowe
poddasze z ogrzewaniem
podpodłogowym - Włochy, Milano,
2009.
 



Tradycyjne stropy lane są ciężkie, pracochłonne i wymagają dużo
podpór a ich wykonanie jest pracochłonne (Bułgaria):

 

 

Stropy prefabrykowane są bardzo szybkim rozwiązaniem, ale
wymagają zastosowania dźwigu (Maroko):
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