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Poniżej przygotowana została notatka dotycząca obciążeń stałych.  Bardzo proszę                                       

o zapoznanie się z jej treścią oraz wykonanie zadań związanych z tym tematem.  

Temat: Obciążenia stałe. 

Oddziaływaniami stałymi (G) nazywa się takie obciążenia, które działają przez cały zadany 

czas, w tym samym kierunku i są na względnie stałym poziomie przez cały okres 

użytkowania obiektu. Zalicza się do nich ciężar własny tych elementów składowych 

budynku i wyposażenia, które są na stałe z nim połączone. Są to zarówno elementy 

konstrukcyjne, takie jak: ściany nośne, stropy, belki, słupy, konstrukcja dachu, 

fundamenty – ciężar własny elementów konstrukcyjnych zwykle stanowi największą 

część ciężaru własnego budynku), osłonowe, i wypełniające (ściany osłonowe, działowe, 

podłogi itp.), jak i stałe elementy wyposażenia, np. instalacje, windy itp. 

Ciężary elementów wyznacza się na podstawie znanych ciężarów objętościowych 

materiałów i wymiarów elementów podanych w projekcie. Załącznik A do normy                                 

PN-EN 1991-1-1 zawiera ciężary materiałów konstrukcyjnych i składowanych. Dane 

dotyczące ciężarów materiałów budowlanych są również podawane przez różne normy 

branżowe, autorów podręczników producentów materiałów. Dopuszcza się także 

korzystanie z danych zawartych w „starej” normie PN-82/B-02001 jako z literatury,                       

pod warunkiem że przyjmowane dane nie będą sprzeczne z Eurokodem. 

Poniżej przedstawiono wybrane ciężary materiałów konstrukcyjnych i składowanych na 

podstawie literatury fachowej. 
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Wartości charakterystyczne obciążeń oblicza się:  

− na jednostkę powierzchni (iloczyn ciężaru objętościowego γ i grubości elementu h)  

gk = γ · h [kN/m2 ]   go = gk ⋅ γf [kN/m2 ]  

− na jednostkę długości (iloczyn ciężaru objętościowego γ, grubości h i szerokości elementu b)  

gk = γ ⋅ h ⋅ b [kN/m]   go = gk ⋅ γf [kN/m]  

− jako ciężar całego elementu (iloczyn ciężaru objętościowego γ i objętości elementu h, b, l)  

Gk = γ ⋅ h ⋅ b ⋅ l [kN]  

Go = Gk ⋅ γf [kN] 

gk, Gk – wartość charakterystyczna obciążenia 

go, Go – wartość obliczeniowa obciążenia 

γ – ciężar objętościowy materiału [kN/m3]  

 

 



Zadanie do samodzielnego opracowania 

Korzystając z informacji zawartych w notatce rozwiąż poniższe zadania.  

Zad. 1. Wyznacz ciężar belki betonowej o przekroju prostokątnym b x h = 25 x 32 cm i długości                                  

l = 4,50 m. 

Zad. 2. Wyznacz wartość charakterystyczną ciężaru filara murowanego z cegły pełnej ceramicznej 

o przekroju 25 x 25 cm i wysokości 3 m. 

Zad. 3. Wyznacz ciężar 1mb podciągu żelbetowego o wymiarach b x h = 25 x 38 cm. 

Wykonane zadanie w postaci pliku odt. , pdf, skanu lub zdjęcia pracy np. w zeszycie 

przedmiotowym proszę podesłać do mnie na adres mailowy: projektowanie@interia.eu do dnia 

01.04.2020. W razie jakichkolwiek pytań, problemów z wykonaniem zadania proszę o kontakt 

mailowy bądź za pomocą Messengera.   

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  
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