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Plan rozwoju: Przystosowanie do instalacji w budown ictwie 
mieszkaniowym z lekkiej konstrukcji stalowej 

Opisuje sposoby prowadzenia instalacji w budownictwie mieszkaniowym z lekkiej 
konstrukcji stalowej. 
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1. Budynki niskie 

W niskim budownictwie mieszkaniowym wymagania instalacji to ogólnie rury małej średnicy 
i ciągi kablowe, które mogą być ulokowane w grubości ściany i konstrukcji stropu. Prawie 
wszyscy producenci lekkich kształtowników stalowych wykonują otwory do prowadzeniu 
mediów w elementach i instalacje rurowe albo elektryczne mogą być przez nie prowadzone. 
Podczas gdy rozmiar otworu instalacyjnego zaleŜy od producenta, najwięcej wynoszą one 
około 50 mm do 100 mm. Rysunek 1.1 ilustruje kilka typowych otworów pod instalacje jakie 
wykonywane są podczas procesu walcowania. Pokazana belka kratowa, daje optymalną 
elastyczność dla przebiegu instalacji.  Niektórzy producenci wykonują większe otwory pod 
instalacje pozwalające na prowadzenie kanalizacji, inne będą wymagać celowego wykonania 
otworów pod instalacje, przygotowanych w fabryce, jak zilustrowano na Rysunek 1.2. 

W dobrej praktyce projektowej jest aby przebieg instalacji zaplanować wcześniej w procesie 
projektowania, aby uprościć konstrukcję. Wykonywanie otworów w lekkich stalowych 
elementach na placu budowy jest moŜliwe, ale strata czasu moŜe być zwykle uniknięta przez 
dobre wcześniejsze rozplanowanie. 

Bojlery, grzejniki  i inne cięŜkie urządzenia instalacyjne mogą być oparte na połączeniach 
elementów konstrukcyjnych. Dodatkowa blacha albo zblokowanie, zarówno stalowe jak 
i drewniane jest łatwo wykonalne i moŜe dawać swobodę stosowania inŜynierowi 
sanitarnemu albo podwykonawcy.   

Ogrzewanie podpodłogowe jest opcją o rosnącej popularności i moŜe być ona stosowana 
w lekkich  konstrukcjach stalowych przez załoŜenie odpowiedniej izolacji w strefie podłogi. 

 

(a)

(b)

1

2

4

5
3

 

Legenda: (a) belka kratowa 
1. dostęp dla instalacji 

(b) belki pełnościenne 
2. nie wzmocniony otwór instalacyjny 
3. pierścień wzmacniający 
4. wzmocniony otwór instalacyjny 
5. wydłuŜone otwory instalacyjne  

 
Rysunek 1.1 Lekkie stalowe belki i słupy pokazujące typowe rodzaje otworów instalacyjnych 
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Rysunek 1.2 Celowo wykonane duŜe otwory instalacyjne 

2. Wielokondygnacyjne budynki mieszkalne 

Projekt instalacji w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych jest bardziej złoŜony niŜ 
w budynkach jednorodzinnych, na skutek wymagań dla ochrony przeciwpoŜarowej i podziału 
na strefy poŜarowe. Dobrze, jeŜeli nie obowiązkowe wymagania projektowe podają, Ŝe 
wszystkie instalacje będą zawarte w obrębie obudowy przeciwpoŜarowej kaŜdego 
apartamentu. W wielopiętrowych budynkach, projekt instalacji musi być właściwie 
rozwaŜany w od samego początku procesu projektowego całości budynku. Same instalacje 
mogą być bardziej skomplikowane ze względu na potrzebę większych średnic rur, poniewaŜ 
obiekty komunalne korzystają z połączonych instalacji ciepła i energii (CHP). 

JeŜeli dobre procedury są stosowane podczas procesu projektowego, nie powinno być 
Ŝadnych konfliktów między lekką konstrukcją stalową a wymaganiami instalacji 
budownictwa mieszkaniowego. 
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