
Temat: Normy zużycia  materiałów.   25.03.2020 

 
 Norma zużycia materiału – ilość materiału jaka jest potrzebna do wykonania danej produkcji (czyli 
jednostki produkcji w m2, m3, m, szt. itp.), zgodnie z technologią jej wykonania.  

 Odpady to pozostałości po produkcji, po montażu, które nie nadają się do ponownego 
wykorzystania. Takimi odpadami mogą być: odcinki rur pozostałe po cięciu, resztki innych materiałów, 
pakuły, pasta uszczelniająca, materiał uszczelniający niewykorzystany, resztki płyt gipsowo-kartonowych 
(g-k) … itp.  

 Ubytek materiału – cecha, która wynika z jego zmniejszania się, poprzez odparowanie, 
wbudowanie, rozpylanie, transport itp. Przykłady: skurcz  materiału, oblepianie czyli pozostałości materiału 
na innych rzeczach (w betoniarce, na mieszadle, w wiadrze itp….), ubytki wynikające z parowania 
materiałów, pylenia …itp. 

 

Dla odpadów i ubytków są  określone normatywy (normy), które podane są w %. Znajdują się one 
Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiału. 

 Straty materiału wynikają z nieprawidłowego montażu materiałów, lub transportu, składowania, 
wbudowania czy użytkowania  … itp..Stratami mogą być odpady i ubytek matriału. 

Wbudowanie oznacza, że dany materiał jest częścią wykonanej rzeczy, produkcji. Np. w jednej cegle jest 
wbudowana jakaś część gliny, piasku, wapna, cementu; lub żeby wykonać ścianę to trzeba zużyć 
(wbudować)  x cegieł; na wykonanie rury trzeba zużyć x materiału.  
 Wbudowanie określa  ile potrzeba materiału na wykonanie czegoś, nie uwzględnia odpadów, 
ubytków..Jest to inaczej Np  czyli norma podstawowa materiałowa. 

Norma podstawowa materiałowa Np to ilość materiału, która jest wbudowana w jednostkę produkcji.  Jest 
to inaczej teoretyczna ilość materiału jaką się użyje do wyprodukowania  danej jednostki produkcji, 
produktu (rzeczy). 

  

Norma zużycia materiału-wzory: 

 

푁  = 푁 + 푂 + 푈      푙푢푏             푁  =
푁 ∗ 100

100 − (푂 + 푈) 

 

Przykłady zużycia materiałów:  

0,05 m3 zaprawy cementowej na wykonanie 1m2 tynku na ścianie: Nzm= 0,05m3/m2 

50 kg bentonitu stosowanego do uszczelnień w odwiertach gruntowych na 1 m3 wykopu: Nzm=50 kg/m3 

6 m rury ułożonej spiralnie na 1m2 wykopu (pod pompę ciepła). Nzm=6m/m2 

48,6 szt. cegieł dziurawek na 1m2 ściany: Nzm=48,6 szt/m2      

1,04 m rury na 1 metr wykonania instalacji gotowej: Nzm=1,04 m/m 

 

 

 

 
 



Zad. 1 - przykład 
Oblicz normę zużycia materiałów, jeżeli norma podstawowa Np=0,845 m3/m2, normatyw odpadów wynosi 
1%, ubytków 2%. (straty: O+U) 

  
푁  = 푁 + 푂 + 푈 

Obliczam ilość odpadów i ilość ubytków: 
O= 1% * Np = 1% * 0,845 = 0,00845 m3/m2  U=2% * Np=2% * 0,845 = 0,0169 m3/m2 

 

푁  = 푁 + 푂 + 푈 = 0,845 + 0,00845 + 0,0169 = ퟎ, ퟖퟕퟎퟑퟓ
풎ퟑ
풎ퟐ ≈ ퟎ, ퟖퟕ 

 
Odpowiedź: Na 1 m2 danej produkcji zużyje się ok. 0,87 m3 jakiegoś materiału (np. zaprawy).  
 
Zad. 2 - przykład 

Oblicz ile wynosi norma podstawowa materiałowa Np., jeżeli łączne straty wynoszą 20 % a norma zużycia 
materiału wynosi 150 g/kg produkcji. 

 
Straty=O+U=20%   150 g * 20%=30 g strat                      

     푁  = 푁 + 푂 + 푈 =  푁 + 푠푡푟푎푡푦 

푁 =  푁 − 푠푡푟푎푡푦 = 150푔 − 30푔 = ퟏퟐퟎ품 
Odpowiedź: norma podstawowa materiałowa wynosi 120 g (czyli tyle teoretycznie można było zużyć na 
produkcję 1 kg danego produktu jeśli nie byłoby strat materiału. Ale są straty, więc zużycie materiału na 1 
kg produktu wynosi 150 g). 
 
Zadanie 3 - przykład 
Oblicz straty materiału (czyli ile % ubytków i odpadów) jakie powstały przy wykonywaniu 100 m2 ściany, 
jeśli wbudowano 5000 cegieł, a zużyto 5200 cegieł. 
 
Np=5000 sztuk cegieł  Nzm=5200 szt. cegieł 

푁  =  푁 + 푠푡푟푎푡푦 

푠푡푟푎푡푦 = 푁  − 푁 = 5200 − 5000 = ퟐퟎퟎ풔풛풕 
 Straty = 200szt / 5200 szt = 0,0385= 3,85% 
 
II sposób:  O+U=straty 

푁  =
푁 ∗ 100

100 − (푂 + 푈) =
푁 ∗ 100

100 − 푠푡푟푎푡푦 

푠푡푟푎푡푦 = 100 −
푁 ∗ 100

푁  
= 100 −

5000 ∗ 100
5200 = 100 − 96,15 = ퟑ, ퟖퟓ% 

Odpowiedź: straty materiału wyniosły 200 sztuk cegieł, czyli 3,85 % strat w stosunku do całej roboty, czyli 
budowy 100m2 ściany. 
 
 



 
Na poniższym zdjęciu jest tablica z KNR, z której również możemy odczytać, ile materiałów zużyto, i można 
obliczyć,  ile procent jest strat.  
 

 
 
 
Praca własna: 
 
Zad. 1 

Podaj  na podstawie powyższego zdjęcia tablicy z KNR, jakie jest zużycie łączników kielichowych 
miedzianych, które będą montowane na 100 m rurociągu o średnicy 12 mm?  
Podaj ile będzie wynosiła jednostkowa norma zużycia tego materiału (czyli na 1m rury). 

Zad. 2 

Na podstawie powyższego zdjęcia oblicz jednostkową normę zużycia rury miedzianej  o średnicy 22 mm. 
Czyli ile metrów rury zużyjemy na 1m rurociągu.  

Zad. 3  

Norma zużycia rury PEX na ułożenie  1 m2 ogrzewania podłogowego wynosi 6 m/m2. Określono, że 
normatyw odpadów wynosi 2% a ubytków 3%. Oblicz normę podstawową zużycia rur pex na 1m2 
podłogówki. 
 Podaj ile rur zużyjemy, a ile wbudujemy  na wykonanie 20 m2 ogrzewania podłogowego. 
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