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Przedstawiono róŜne rodzaje belek głównych stosowanych w budynkach 
wielokondygnacyjnych. Opisano korzyści ich stosowania oraz podano kluczowe 
zagadnienia w projektowaniu i informacje potrzebne do projektu wstępnego. 
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1. Rodzaje konstrukcji 

Belki główne są podporami belek drugorzędnych i przejmują ich reakcje, zatem zazwyczaj są 
cięŜsze albo wyŜsze niŜ belki drugorzędne o tej samej rozpiętości. Belki główne są obciąŜone 
w jednym lub wielu punktach w zaleŜności od rozpiętości tych belek i rozpiętości płyty 
stropowej. Występują dwa podstawowe rodzaje belek głównych: 

� Kształtowniki walcowane na gorąco (na przykład przekroje IPE lub UB) 

� Belki spawane (z blach) 

W belkach głównych o duŜych rozpiętościach (rozpiętość > 12 m), patrz Rys. 1.1, moŜna 
tworzyć wielkie prostokątne otwory w środnikach przekrojów połoŜonych blisko środka 
rozpiętości, gdzie siły poprzeczne są małe. Blachownice są często stosowane jako belki 
główne poniewaŜ mogą one być efektywnie projektowane jako zespolone przekroje 
niesymetryczne. Belki aŜurowe mogą teŜ stosowane jako belki główne, chociaŜ są one mniej 
efektywne z powodu wyŜszych sił poprzecznych działających w belkach głównych. W celu 
uzyskania większej sztywności i łatwiejszego kształtowania połączeń, belki główne powinny 
być łączone do półek słupów. 

 

6 - 9 m

12 - 18 m

 

 

Rys. 1.1   Układ długich belek głównych o rozpiętości od 12 do 18 m 
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2. Korzy ści stosowania 

Korzyści stosowania belek głównych o duŜych rozpiętościach są następujące:   

� Belki główne mogą być projektowane na 
określoną rozpiętość 

• MoŜna stosować kształtowniki 
walcowane na gorąco i blachownice  

� Przekroje blachownicowe są efektywne  • przekroje mogą być dostosowane do 
długości i obciąŜenia belek 

� Integracja instalacji • MoŜna wykonywać duŜe otwory w 
środnikach w środku rozpiętości  

� Oszczędne ze względu na koszt 
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego 

• cięŜsze przekroje mogą osiągnąć do 
30 minut odporności poŜarowej bez 
ochrony  

3. Aspekty projektowe 

Projekt konstrukcyjny belek głównych zaleŜy od wymiaru przekroju poprzecznego i układu 
belek w ruszcie podłogi. W Tablica 3.1 i Tablica 3.2 podano typowe rozmiary belek 
głównych dla róŜnych rozstawów słupów w ortogonalnych kierunkach. 

Tablica 3.1   Wymiary zespolonych belek głównych z zastosowaniem dwuteowników IPE 

Maksymalna rozpi ętość belek głównych (m) 
Rozpi ętość belek 

drugorz ędnych (m) 6 7,5 9 10,5 12 

6 IPE 360 IPE 400 IPE 450 IPE 550 IPE 600R 

7,5 IPE 400 IPE 450 IPE 550 IPE 600R IPE 750x137 

9 IPE 450 IPE 500 IPE 600 IPE 750x137 IPE 750x173 

ObciąŜenie uŜytkowe = 3 kN/m2  plus 1 kN/m2  na ścianki działowe itp. 

Tablica 3.2   Wymiary zespolonych belek głównych z zastosowaniem przekrojów UB 

Maksymalna rozpi ętość belek głównych (m) 
Rozpi ętość belek 

drugorz ędnych (m) 6 7,5 9 10,5 12 

6 305 × 127 × 
42 kg/m 

356 × 171 × 
57 kg/m 

406 × 178 × 
74 kg/m 

457 × 191 × 
98 kg/m 

533 × 210 × 
122 kg/m 

7,5 356 × 171 × 
45 kg/m 

406 × 178 × 
67 kg/m 

457 × 191 × 
89 kg/m 

533 × 210 × 
122 kg/m 

610 × 229 × 
140 kg/m 

9 406 × 178 × 
54 kg/m 

457 × 191 × 
74 kg/m 

533 × 210 
×101 kg/m 

610 × 229 × 
140 kg/m 

610 × 305 × 
179 kg/m 

ObciąŜenie uŜytkowe = 3 kN/m2  plus 1 kN/m2  na ścianki działowe itp. 
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Belki główne powinny być łączone do półek słupów, na przykład przez blachę czołową, co 
pokazano na Rys. 3.1. Poszerzone blachy czołowe zwiększają sztywność połączenia i 
zmniejszają ugięcia belki. 
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Rys. 3.1   Blacha czołowa łącząca belkę główną ze słupem i Ŝeberko łączące belkę drugorzędną ze 
słupem 

Belki drugorzędne mogą być połączone z belkami głównymi poprzez blachę czołową ale gdy 
belki są na tym samym poziomie to górna część półki belki drugorzędnej powinna być 
wycięta co pokazano na Rys. 3.2. Alternatywnie moŜna zastosować połączenie poprzez dwa  
kątowniki usytuowane z obu stron środnika belki drugorzędnej. 
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Rys. 3.2   Połączenie belki z belką. Pokazano wycięcie w górnej półce belki drugorzędnej. 
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Blachownice mogą być wykonywane w róŜnorodnych rozmiarach. W efektywnych 
rozwiązaniach projektowych stosunek rozpiętości do wysokości przekroju zespolonych belek 
głównych powinien mieścić się w granicach 15-18. Jednak wysokość przekroju moŜe być 
zwiększona by osiągnąć maksymalny wymiar środnika, co stwarza moŜliwość integracji 
instalacji (typowe otwory w środniku mają wysokość równą do 70% wysokości przekroju 
belki). Przykład blachownicy jako belki głównej jest pokazany na Rys. 3.3. 

 

 
 

Rys. 3.3   Blachownice o duŜej rozpiętości z róŜnie ukształtowanymi otworami w środniku 
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