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Plan rozwoju: Otwory w środnikach belek do 
przeprowadzania przewodów instalacyjnych w budynkac h 
wielokondygnacyjnych 

Przedstawiono rodzaje otworów w belkach budynków wielokondygnacyjnych, które są 
potrzebne do zmieszczenia instalacji w wysokości belki. Podano informacje na temat 
praktycznych ograniczeń geometrycznych. 

 

Spis tre ści 

1. Rodzaje konstrukcji 2 

2. Ograniczenia geometryczne wymiarów otworów 2 
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1. Rodzaje konstrukcji 

Otwory w środnikach mogą być stosowane w przypadkach, gdy belka posiada wystarczający 
zapas nośności na zginanie, albo gdy siły ścinające są stosunkowo małe. MoŜna wyróŜnić trzy 
ogólne rodzaje belkach z otworami: 

� Belki aŜurowe z wieloma kołowymi otworami. 

� Belki aŜurowe z wieloma sześciokątnymi otworami. 

� Blachownice lub walcowane na gorąco belki stalowe z pojedynczymi, izolowanymi 
otworami. 

W przypadku belek aŜurowych zarówno z otworami kołowymi i sześciokątnymi, przy 
podporach występują siły ścinające o znacznych wartościach, i naleŜy sprawdzić nośność 
belek na ścinanie. W przypadku blachownic przekrój poprzeczny oraz wymiar otworu mogą 
być ściśle dostosowane do potrzeb. 

Belki aŜurowe z otworami kołowymi są coraz szerzej stosowane poniewaŜ ich otwory 
świetnie nadają się do przeprowadzania kołowych przewodów instalacyjnych. WydłuŜone 
otwory, dla przeprowadzania prostokątnych kanałów, mogą być tworzone przez usuwanie ze 
środnika słupków (pomiędzy sąsiednimi otworami) w rejonach małych sił poprzecznych. 

2. Ograniczenia geometryczne wymiarów otworów 

Ograniczenia wymiarów otworów w projekcie koncepcyjnym belek z duŜymi otworami w 
środniku są podane w Tablica 2.1 i Rys. 2.1. Prostokątne otwory mogą być wymagane przy 
waŜnych szlakach instalacyjnych. 

Szczególna ostroŜność jest wymagana w przypadkach przyłoŜenia duŜych sił skupionych, 
albo otworów w pobliŜu podpór. W belkach głównych moŜe być potrzebne usztywnienie 
pionowe środnika w miejscach oparcia belek drugorzędnych. 

Tablica 2.1   Ograniczenia geometryczne wymiarów dla duŜych otworów w środnikach 

Wymiar ograniczenia 
 

Otwory kołowe Otwory prostok ątne 

Średnica lub wysokość ≤ 0.8 D ≤ 0.7 D 

Rozstaw (odstęp między otworami) ≥ 0.4 do ≥ Ρo i ≥ do 

Odległość od końca ≥ 0.5 do ≥  D 

Odległość między siłami skupionymi ≥ 0.5 do ≥ D 

D = wysokość przekroju 

do = średnica otworu albo wysokość 

Ρo = długość otworu 
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Rys. 2.1   Ograniczenia wymiarów i rozstawów, kołowych oraz prostokątnych otworów w 
środnikach belek 
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Przykład serii prostokątnych otworów w belce głównej jest pokazany na Rys. 2.2. 

Przykład wydłuŜonego otworu w belce aŜurowej jest pokazany na Rys. 2.3. 

 

 
 

Rys. 2.2   Seria prostokątnych otworów w belce głównej 
 

 

 
 

Rys. 2.3   WydłuŜone otwory w belkach aŜurowych 
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Protokół jako ści 
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