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0.1.DANE OGÓLNE

0.1.1. Lokalizacja
Budynek mieszkalny zostanie zbudowany na działce znajdującej się  w Opolu  na ulicy Złotej 13,na 
wysokości 176m npm  w województwie opolskim, powiecie opolskim , działka leży w I strefie 
obciążenia śniegiem, I strefie obciążenia wiatrem.

0.1.2. Warunki geotechniczne.
Projektowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w prostych warunkach gruntowych, na 
jednolitym gruncie nośnym, przy poziomie wód gruntowych poniżej jego posadowienia. Budynek 
mieszkalny jest zlokalizowany na działce zaliczanej do pierwszej kategorii geotechnicznej.

0.1.3. Forma architektoniczna i funkcja budynku.

Projektowany dom jest jednorodzinny wolnostojący, o zwartej bryle. W całości podpiwniczony 
piętrowy z garażem, wznoszony w technologii tradycyjnej przykryty dachem dwuspadowym.
Budynek należy tak usytuować, aby komponował się z otaczającym go krajobrazem, oraz istniejącą 
zabudową.

0.1.4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

Przedmiotowy budynek jest domem jednorodzinnym piętrowym, podpiwniczonym
 z garażem.

PIWNICA:
Korytarz z komunikacją, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, skład opału, garaż.

PARTER:
Korytarz z komunikacją, wiatrołap, WC, kuchnia  z jadalnią , salon.

PIĘTRO:
Przedpokój z komunikacją, łazienka, 3 sypialnie, gabinet.

Zestawienie powierzchni budynku, obliczonych zgodnie z PN ISO 9836:1997 przedstawiono w 
poniższych tabelach.



Tabela0.1. Zestawienie powierzchni całkowitej piwnicy.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 Garaż 44,10
2 Skład opału 9,79
3 Pom. Gospodarcze 10,20
4 Komunikacja 10,62
5 Kotłownia 13,01

∑ 87,72

Tabela0.2. Zestawienie powierzchni całkowitej parteru.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
11 Salon 23,30
12 Kuchnia z jadalnią 44,10
13 Korytarz 10,44
14 Wiatrołap 5,47
15 WC 4,36

∑ 87,67

Tabela0.3. Zestawienie powierzchni całkowitej piętra.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
21 Sypialnia 18,08
22 Sypialnia 23,56
23 Sypialnia 23,30
24 Korytarz 12,17
25 Łazienka 10,18

∑ 87,29

Łączna powierzchnia budynku wynosi: 262,68 m2

 0.2.Dane szczegółowe



0.2.1. Fundamenty.
Fundamenty zaprojektowano jako ławy betonowe dla prostych warunków gruntowych (warstwy gruntu 
jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni terenu, przy zwierciadle wód gruntowych 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych). Dzięki przychylnym warunkom geotechnicznym następuje szybkie odprowadzanie wody 
opadowej przez grunt oraz nie istnieje zagrożenie działaniem wody pod ciśnieniem. W projekcie przyjęto 
hydroizolację typu lekkiego składającą się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej  nałożonej na 
zagruntowane podłoże. Hydroizolację należy wyprowadzić na wys. 300mm ponad poziom terenu.

0.2.2. Ściany zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne, parteru i poddasza budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków 
ceramicznych typu Porotherm 25P+W o grubości  250mm na zaprawie cementowo-wapiennej oraz warstwy 
termoizolacyjnej ze  styropianu o grubości  150mm, na zaprawie klejowej: Atlas Stoper K-10, dodatkowo 
przewidziano połączenie warstwy styropianu za pomocą łączników mechanicznych (kotew plastikowych) w 
ilości 4szt./m2. Jako warstwę wykończeniową zastosowano tynk gipsowy na  stronie wewnętrznej oraz tynk 
cienkowarstwowy silikatowy po stronie zewnętrznej. Całkowita grubość ściany wynosi  420mm.

 0.2.3.Ściany wewnętrzne.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne zaprojektowano z pustaków ceramicznych typu Porotherm 25P+W o 
grubości  250mm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Na parterze, piętrze oraz w piwnicy ściany działowe zaprojektowane są płyty GK na ruszcie stalowym, 
przestrzeń pomiędzy płytami wypełnić wełną mineralną, całkowita  grubość ściany to  125mm.

0.2.4.Stropy

W budynku zaprojektowano stropy gęstożebrowe typy DZ-3 o rozstawie osiowym belek 600mm. 
Konstrukcja stropów składa się z prefabrykowanych belek żelbetowych o wysokości 200mm (plus 
wystające strzemię zbrojenia), pomiędzy którymi ustawia się pustaki oraz z wylewanej na budowie 
górnej płyty nadbetonu (beton klasy C16/20) o grubości 30mm nad pustakami co daje całkowitą 
grubość konstrukcyjną stropu 230mm.

0.2.5.Dach

W budynku zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej z drewna 
sosnowego klasy C22. Nachylenie połaci dachu wynosi 31o. 
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachówki mocowanej do łat w kolorze tradycyjnym – 
czerwonym. Pokrycie dachowe zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producenta. Przewidziano 
zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich.
 Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkiem 
impregnującym.

0.2.6.Schody 

Wewnątrz budynku zaprojektowano schody żelbetowe monolityczne dwubiegowe. Do wykonania 
schodów przewidziano beton klasy C20/25. Wykończenie stopni przewidziano 



z płytek ceramicznych. Schody zewnętrzne  zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C20/25, 
wykończone ceramiką antypoślizgową oraz mrozoodporną. 

0.2.7.Posadzki

W kuchni, łazienkach, WC i komunikacji zaprojektowano płytki ceramiczne. W pomieszczeniach 
mokrych przewidziano płytki ceramiczne z powierzchnią antypoślizgową.
W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z paneli podłogowych.

Zestawienie obciążeń dla budynku wykonanego w technologii tradycyjnej

1. Dach: więźba … 

1.1. Dane 

1. Parterowy budynek mieszkalny o wymiarach: 
 szerokości B =9700 
  długości L = 11750
 wysokości H = 11800(H/L < 2), 

2. Budynek zlokalizowany wOpolu - I strefie obciążenia wiatrem oraz w I strefie 
obciążenia śniegiem, 
3. Dach pokryty blachodachówką; kąt nachylenia połaci dachowej a=31o (sin a =0,515,
cos a = 0,857), 
4. Rozstaw krokwi a = 0,8m, rozstaw wiązarów pełnych ad = 2,4m, drewno sosnowe 
belek i słupów odpowiada klasie C22 , a jego wilgotność nie przekracza 12%. 
5. Wymiary przekroju elementów więźby dachowej: krokwi – 180/80 mm, płatwi – 
140/140mm, kleszczy 180/80mm słupów – 140/140 mm, mieczy – 140/140 mm. 
 



1.2. Obciążenia działające na połać dachu 

g (G) – ciężar konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, 

Δg (ΔG) – dodatkowy ciężar ocieplenia i obudowy poddasza, 

s – obciążenie śniegiem, 

w – obciążenie wiatrem. 

1.2.1. Obciążenia stałe 

1.2.1.1. Połać dachowa 



Tab.1.1. Obciążenie stałe 1 m2 połaci dachowej  (ciężar własny) 
(wg PN-EN 1991-1-1:2004):
Lp
. 

Warstwa dachu Grubość 
warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościo
wy
 γ [kN/m3]

Obciążenie 
charakterystyczne
GkA = h γ [kN/m2] 

1 Blachodachówka 
Pruszyński 

Waga 1m2-4,7kg - 0,047

… Łata 50X60 z drewna 
sosnowego C22 co 
400mm

[0,05*0,06*4,1]/
0,4

4,1 0,041

Kontrłata 25x50na 
sosnowego C22

[0,025*0,05*4,1]
/0,8

4,1 0,0064

Folia PE 0,2mm - - -
Krokiew 180X80 zdrewna 
sosnowego C22 co 
800mm

[0.18*0,08*4,1]   
/0,8

4,1 0,0738

Wartość charakterystyczna obciążenia GkA [kN/m2] 0,17

1.2.2. Obciążenie zmienne 
1.2.2.1. Obciążenie śniegiem (wg PN-EN 1991-1-3:2005): 
Obciążenie charakterystyczne śniegiem na 1 m2 rzutu połaci dachu w trwałej i 
przejściowej sytuacji obliczeniowej:

Zestawienie obciążeń dla budynku wykonanego w technologii tradycyjnej 
S=µi × Ce × Ct × sk

gdzie: 
µi (współczynnik kształtu dachu) (wg Tab. A.1.; pkt. 5.3.; tab.5.2.; rys. 5.3.) =                

µi = 0,77dla dachu dwuspadowego o kącie pochylenia α= 31o;   30o < α< 60o

Ce (współczynnik ekspozycji) (wg pkt. 5.2(7); tab. 5.1) przyjęto

Ce  =1

Ct (współczynnik termiczny) (wg pkt. 5.2(8) przyjęto

Ct=1

sk (wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu) dla 2 strefy –
(wg tab. NB.1) 
sk = 0,9kN/m2 



Przypadki (zgodnie z rys. 5.3.): α1 = 31o ;α 2 = 31o 
(I) µ1(α1 )                                                  µ1(α1 )
(II) 0,5× µ1(α1 )                                      µ1(α1 )
(III) µ1(α1 )                                               0,5× µ1(α1 )                                      
Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem 1m2 rzutu połaci dachu: 
s = 0,77× 0,9 = 0,69 kN/m2 

s = (0,77× 0,5) × 0,9 = 0,35 kN/m2 

0,69kN/m2

0,35kN/m2

1.2.2.2. Obciążenie wiatrem (wg PN-EN 1991-1-4:2005): 

Budynek usytuowany jest w Opolu w I strefie obciążenia wiatrem i II kategorii terenu. 
Obciążenie charakterystyczne wiatrem na 1 m2 prostopadłe do połaci dachu:

we =qp(ze) × cpe - ciśnienie na powierzchnie zewnętrzne

H=11,8m



a) Obliczenie vb (bazowej prędkości wiatru) 

Zestawienie obciążeń dla budynku wykonanego w technologii tradycyjnej 

vb = cdir  × cseason  × vb,0

gdzie:

cdir   = 1,0

cseason    = 1,0

vb,0  dla strefy I i wysokości poniżej 300 m n.p.m. = 22 m/s
vb  = cdir  × cseason  × vb,0  = 1,0*1,0*22 = 22m/s

b) Obliczenie qb (wartość średnia (bazowa) ciśnienia prędkości) 
(wg 4.5.(1) wzór 4.10) 

qb =½× p × v2
b  [N/m2]

gdzie: 
p  =1,25kg/m3

vb = 22 m/s 

qb  = 0,5 × p ×  v2
b = 0,5*1,25*222 = 302,5 N/m  2

c) Obliczenie qp( ze) (wartości szczytowej ciśnienia prędkości) 
(wg 4.5(1) wzór 4.8.): 
qp( ze) = ce(z)×qb

gdzie: 

z  = h = 11,8 m 

ce ( z) (współczynnik ekspozycji) (wg tab. NB.3 – teren II)

ce(z)=2,3 ×( z/10)0,24 =2,3*(11,8/10)0,24=2,39

qb = 302,5  N/m  2

qp(ze)=Ce(z)*qb= 2,39*302,5=0,723kN/m  2



Zestawienie obciążeń dla budynku wykonanego w technologii tradycyjne
d) Obliczenie Cpe (współczynnika ciśnienia zewnętrznego) (wg 7.2.5. – dachy 
dwuspadowe) 
— h =11,8m (wysokość budynku) 
— b =11,75 m (wymiar poprzeczny do kierunku wiatru) 
— e = min {b; 2h} = 11,75 m 
— e/4 =2,94 m
e/10 = 1,18 m 

                         —



Pole F: Parcie cpe =0,7
PoleG: Parcie cpe =0,7
PoleH: Parcie cpe = 0,44
PoleJ: Parcie cpe = 0
Pole I: Parcie cpe = 0

Obciążenie charakterystyczne wiatrem na 1 m2 prostopadłe do połaci dachu:

we(FG ) = qp( ze) × cpe = 0,723*0,7 =0,506 kN/m  2

we(H ) = qp( ze) × cpe = 0,723*0,44 = 0,318kN/m  2

1.3. Ciężar płatwi 

Tab.1.3. Ciężar płatwi (wg PN-EN 1991-1-1:2004):
Obciążenie Wartość charakterystyczna
Ciężar płatwi – 0,14x0,14x4,1 Gkp =0,08 

1.4. Ciężar słupa 

Tab.1.4. Ciężar słupa (wg PN-EN 1990:2004):

Obciążenie Obliczenia Wartość 
charakterystyczna 
[kN/m]

Ciężar słupa: Nks =0,14x0,14x4,1 0,08



1.5. Ciężar murłaty 
Tab.1.5. Ciężar murłaty (wg PN-EN 1990:2004):

Obciążenie Wartość charakterystyczna 
[kN/m]

Ciężar murłaty – 0,14x0,14x4,1 GkM = 0,08

1.6. Ciężar mieczy 
Tab.1.6. Ciężar mieczy (wg PN-EN 1990:2004):

Obciążenie Wartość charakterystyczna 
[kN/m]

Ciężar miecza– 0,14x0,14x4,1 GkM = 0,08

1.7. Ciężar kleszczy 
Tab.1.7. Ciężar kleszczy (wg PN-EN 1990:2004):

Obciążenie Wartość charakterystyczna 
[kN/m]

Ciężar kleszczy– 0,18x0,08x4,1 GkM = 0,06

2. Strop nad piętrem
2.1. Dane 



2.2.a. Obciążenie stałe - ciężar własny 
Tab.2.2.a. Obciążenie stałe 1 m2 rzutu poziomego stropu nad piętrem (wg PN-
EN 1991-1-1:2004):

Lp. Warstwa stropu Grubość 
warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkSK = h γ 
[kN/m2] 

1 Podkład betonowy 0,05 23 1,15
2 Folia PE 0,2mm - - -
3 Styropian EPS 200-038 0,05 0,2 0,01
4 Folia PE 0,2mm - - -
5 Strop -DZ 3 2,65[kN/m2] 2,65
6 Tynk gipsowy 0,01 8 0,08
Wartość charakterystyczna obciążenia GkSK 3,89

2.2.b. Obciążenie stałe - ciężar własny 
Tab.2.2.b. Obciążenie stałe 1 m2 rzutu poziomego stropu nad parterem (wg PN-
EN 1991-1-1:2004):

Lp. Warstwa stropu Grubość 
warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkSK = h γ 
[kN/m2] 

1 Panele podłogowe 0,008 10 0,08
2 Podkład betonowy 0,05 23 1,15
3 Folia PE 0,2mm - - -
4 Wełna Paroc SSB 1 0,05 1,5 0,08
5 Folia PE 0,2mm - - -
6 Strop -DZ 3 - 2,65[kN/m2] 2,65
7 Tynk gipsowy 0,01 8 0,08
Wartość charakterystyczna obciążenia GkSK 4,04



2.2.c. Obciążenie stałe - ciężar własny 
Tab.2.2.c. Obciążenie stałe 1 m2 rzutu poziomego stropu nad piwnicą  (wg PN-
EN 1991-1-1:2004):

Lp. Warstwa stropu Grubość 
warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkSK = h γ 
[kN/m2] 

1 Panele podłogowe 0,008 10 0,08
2 Podkład betonowy 0,05 23 1,15
3 Folia PE 0,2mm - - -
4 Styropian EPS 200-038 0,05 0,2 0,01
5 Folia PE 0,2mm - - -
6 Strop -DZ 3 2,65[kN/m2] 2,65
7 Tynk wapienno 

cementowy
0,01 14 0,14

Wartość charakterystyczna obciążenia GkSK 4,03

2.3. Obciążenie zmienne 
2.3.1. Obciążenie użytkowe 

Tab.2.3.1. Obciążenie użytkowe na 1 m2 rzutu poziomego stropu (wg PN-EN 
1991-1-1:2004):

Wartość charakterystyczna obciążenia QkS 
(pkt.6.3; Tab.6.1; Tab.6.2) 

[kN/m2]
                                                                    2



2.3.2. Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 
Tab.2.3.2.1.ciężar ściany działowej (wg PN-EN 1991-1-1:2004):

Lp. Warstwa
ściany działowej 

Powierzchnia 
warstwy
h [m] 

Ciężar 
objętościowy

γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkDZ = h γ [kN/m2] 

1 Scianka GK 125 bez 
wypełnienia w 

- - 0,24

2 Wełna Aku-Płyta 0,1 0,6 0,06
3 Ciężar 1 m2 ścianki 

działowej
- suma 0,3

4 Wysokość ścianki 
działowej- 2,6

Wartość charakterystyczna obciążenia GkDZ = 0,3*2,6= 0,78

Tab.2.3.2.2 Obciążenie zastępcze od ścianek działowych na 1 m2 stropu (wg PN-
EN 1991-1-1:2004):
Obciążenie zastępcze jako równomiernie 
rozłożone od ścianek działowych 
(pkt.6.3.1.2(8)) 
GkDZ = 0,78<1kN

0,5 kN/m2 

3. Schody 
3.1. Dane 

 Wysokość kondygnacji H = 2,9m, 

 Wymiary stopni: wysokość hs = 0,179 m, szerokość s = 0,257 m, 

  Wysokość płyty spocznikowej h1 = 0,26m, 
 Wysokość płyty biegowej h2 = 0,145m, 
 Długość płyty biegowej ln2 = 4,60m, 
 Szerokość klatki schodowej lns =1,90m 

  Szerokość płyty biegowej l =0,90m 



  Szerokość spocznika (podestu międzypiętrowego) ln1 = 1,25 m 

 Szerokość spocznika (podestu piętrowego) ln3 =1,00m 

 Kąt pochylenia biegu schodowego  α=39o ; tgα =0,81; sinα=0,63;cosα = 0,78

3.2. Płyta biegowa 
3.2.1. Obciążenie stałe (ciężar własny) 
Tab.3.2.1 Obciążenie stałe 1 m2 płyty biegowej (ciężar własny) (wg PN-EN 1991-
1-1:2004):

Lp. Warstwa Grubość 
warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkBP = h γ [kN/m2] 

1 Płytki ceramiczne 0,01 21 0,356
2 Stopnie 17,9x25,7 0,179x0,5 24 2,15
3 Płyta biegowa 0,145/cos39o 24 4,6
4 Tynk gipsowy 0,01/cos39o 8 0,1
Wartość charakterystyczna obciążenia GkBP [kN/m2] 7,21

3.2.2. Obciążenie zmienne (obciążenie użytkowe) 
Tab.3.2.2. Obciążenie użytkowe na 1 m2 płyty biegowej (wg PN-EN 1991-1-
1:2004):

Wartość charakterystyczna obciążenia QkPB (pkt.6.3; Tab.6.1; Tab.6.2) 
                                                                   [kN/m2] 
                                                        2



3.3. Płyta spocznikowa 
3.3.1. Obciążenie stałe (ciężar własny) 
Tab.3.3.1. Obciążenie stałe 1 m2 płyty spocznikowej (ciężar własny) (wg PN-EN 
1991-1-1:2004):

Lp. Warstwa Grubość 
warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkPS = h γ [kN/m2] 

1 Płytki ceramiczne 0,01 21 0,21
2 Płyta żelbetowa 0,24 23 5,52
3 Tynk gipsowy 0,01 8 0,08
Wartość charakterystyczna obciążenia GkPS [kN/m2] 5,81

3.3.2. Obciążenie zmienne (obciążenie użytkowe) 
Tab.3.3.2. Obciążenie użytkowe na 1 m2 płyty spocznikowej (wg PN-EN 1991-1-
1:2004):

Wartość charakterystyczna obciążenia QkPS (pkt.6.3; Tab.6.1; Tab.6.2) 
                                                                   [kN/m2] 
                                                                 2



4. Ściana 
4.1. Ściana zewnętrzna z bloczków ceramicznych docieplona styropianem
 gr. 41 cm

Tab.4.1. Obciążenie stałe 1 m2 ściany zewnętrznej (ciężar własny) (wg PN-EN 
1991-1-1:2004):
Lp. Warstwa ściany Grubość 

warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkSZ = h γ [kN/m2] 

1 Tynk cienkowarstwowy 0,01 17,5 0,18
2 Styropian EPS 80-036 0,15 0,18 0,03
3 Bloczki ceramiczne 

Porotherm 25
0,25 8,18 2,05

4 Tynk gipsowy 0,01 8 0,08
Wartość charakterystyczna obciążenia GkSZ 2,33

4.2. Ściana wewnętrzna nośna z bloczków ceramicznych gr. 25 cm 
Tab.4.2. Obciążenie stałe 1 m2 ściany wewnętrznej nośnej(ciężar własny) (wg 
PN-EN 1991-1-1:2004):
Lp. Warstwa ściany Grubość 

warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkSW = h γ [kN/m2]

1 Tynk gipsowy 0,01 8 0,08
2 Bloczki ceramiczne 

Porotherm 25
0,25 8,18 2,05

3 Tynk gipsowy 0,01 8 0,08
Wartość charakterystyczna obciążenia GkSW 2,21



4.3. Ściana zewnętrzna  piwnicy z betonu  gr. 30 cm 
Tab.4.3. Obciążenie stałe 1 m2 ściany piwnicy(ciężar własny) (wg PN-EN 1991-1-
1:2004):

Lp. Warstwa ściany Grubość 
warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkSP = h γ [kN/m2] 

1 Tynk wapienno 
cementowy 

0,01 14 0,14

2 Beton 0,3 23 6,9
3 Płytki mrozoodporne 0,01 21 0,21
Wartość charakterystyczna obciążenia GkSP 7,25

4.3.1. Ściana nośna piwnicy z bloczków ceramicznych gr. 25 cm 
Tab.4.3.1. Obciążenie stałe 1 m2 ściany piwnicy(ciężar własny) (wg PN-EN 1991-
1-1:2004):

Lp. Warstwa ściany Grubość 
warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkSP = h γ [kN/m2] 

1 Tynk wapienno 
cementowy

0,01 14 0,14

2 Bloczki ceramiczne 
Porotherm 25

0,25 8,18 2,05

3 Tynk wapienno 
cementowy

0,01 14 0,14

Wartość charakterystyczna obciążenia GkSP 2,33



4.4.Ściana wewnętrzna działowa piwnicy GK 125 bez wypełnienie  gr.10cm  gr.
ści.12,5 cm 
Tab.4.4. Obciążenie stałe 1 m2 ścianki działowej (ciężar własny) (wg PN-EN 1991-
1-1:2004):
Lp. Warstwa ściany Grubość 

warstwy 
h [m] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkSW = h γ [kN/m2]

1 Ściana GK 125 - - 0,24
Wartość charakterystyczna obciążenia GkSW 0,24

5. Wieniec żelbetowy (25 ×30     cm) wraz z ociepleniem 

Tab.5.1. Obciążenie stałe 1 m wieńca (wg PN-EN 1991-1-1:2004):

Lp. Warstwa ściany Powierzchnia 
warstwy 
[m2] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkW= h γ [kN/mb] 

1 Żelbet 0,075 24 1,8
2 Styropian EPS 70-040 0,045 0,15 0,01
3 Tynk 

cienkowarstwowy
0,01 17,5 0,18

Wartość charakterystyczna obciążenia GkW 1,99



6. Ława fundamentowa ścian zewnętrznych

Tab6.1. Obciążenie stałe 1 m ławy (wg PN-EN 1991-1-1:2004):

Lp. Warstwa ściany Powierzchnia 
warstwy 
[m2] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkW= h γ [kN/m] 

1 Grunt 0,1x0,6 0,06 17 1,02
2 2xpapa 

termozgrzewalna
0,0006 11 0,01

3 Beton 0,55x0,4 0,22 2,3 0,51
4 Posadzka 0,1x0,05 0,005 2,3 0,01
Wartość charakterystyczna obciążenia GkW 1,54

6.1 Ława fundamentowa ścian wewnętrznych

Tab6.1.1 Obciążenie stałe 1 m ławy (wg PN-EN 1991-1-1:2004):

Lp. Warstwa ściany Powierzchnia 
warstwy 
[m2] 

Ciężar 
objętościowy 
γ [kN/m3] 

Obciążenie 
charakterystyczne
GkW= h γ [kN/mb] 

1 2xpapa 
termozgrzewalna

0,0006 11 0,01

2 Beton0,45x0,4 0,18 2,3 0,41
3 Posadzka 0,1x0,05x2 0,01 2,3 0,02
Wartość charakterystyczna obciążenia 0,44

Obliczenia statyczne

7.Zestawienie obciążeń działających na murłatę i płatew
 Obciążenie od wiatru (poz.1.2.2.2.)- (0,506x1)x1,5x0,6= 0,46kN/m
 Obciążenie od śniegu (poz 1.2.2.1.)-(0,69x1)x1,5= 1,04kN/m
 Ciężar własny dachu(poz1.2.1.1.) -  (0,17x1x1,35)/cos31o=0,26kN/m



Obciążenie na murłatę od dachu to 3,21kN/m
Ciężar murłaty to – 0,14x0,14x 4,1x1,35= 0,11kN/m
Razem obciążenie od dachu i murłaty to 3,21+0,11= 3,32kN/m

7.1.Obciążenie 1 i 4 słupa to:
 ciężar słupa             – 1x(0,14x0,14x1,94)x4,1x1,35= 0,21kN
  ciężar mieczy          – 1x(0,14x0,14x1,41)x4,1x1,35= 0,15kN
  ciężar kleszczy – 0,5x2x(0,18x0,08x6,38)x4,1x1,35= 0,51kN
                                                           łączne obciążenie -0,87kN
7.2.Obciążenie 2 i 3 słupa to:
 ciężar słupa – 1x(0,14x0,14x1,94)x4,1x1,35= 0,21kN
  ciężar mieczy – 2x(0,14x0,14x1,41)x4,1x1,35= 0,30kN
  ciężar kleszczy – 0,5x2x(0,18x0,08x6,38)x4,1x1,35= 0,51kN
                                                          łączne obciążenie -1,02kN



7.3.Obciążenie ciągłe to:
od dachu (Rnsp+Rp)-        4,63+ 1,66= 6,29kN/m
ciężar płatwi – 2x0,14x0,14x4,1 x1,35= 0,22kN/m
                                                     łączne obciązenie- 6,51kN/m

8.Zestawienie obciążeń przekazywanych przez dolną płatew na strop

Dolna płatew przekazuje na strop równomiernie obciążenie stąd -
                         Rp1+Rp2+Pp3+Rp4

 20,867+ 25,194+24,645+20,991= 91,70kN
Płatew ma długość- 11,63m

91,7/ 11,63= 7,89 przyjęto 8kN/m

Obciążenie stropu przekazywane przez dolną płatew wynosi -8kN/m 



9. Schemat obciążeń stropu 

9.1.Obciążenie w kierunku C-C

Obciążenie ciągłe od stropu: (poz 2.2.a )– 3,89x1,35= 5,25kN/m
Obciążenie zmienne od stropu:     ( poz 2.3.1)-  2x1,5= 3kN/m
                                                                                                                 Razem =              8,25kN/m

Obciążenie od wieńca: (poz 5.) -1,99x1,35= 2,67kN/m
Obciążenie od ścianki kolankowej: (poz 4.1)- (2,33x0,75)x1,35= 2,36kN/m
Obciążenie od murłaty i dachu: (poz 7.4.)- = 3,32kN/m
                                                                               Razem= 8,35kN/m

Długość obliczeniowa stropu to :
                             leff=l+2an= 9000+250=9250mm



Obciążenie ścian piętra w kierunku C-C od stropu i dachu wynosi   19,62kN/m

9.2.Obciążenie w kierunku B-B

Obciążenie ciągłe od stropu: (poz 2.2.a )– 3,89x1,35= 5,25kN/m
Obciążenie zmienne od stropu:     ( poz 2.3.1)-  2x1,5= 3kN/m
                                                                                                                 Razem =              8,25kN/m
Obciążenie od płatwi i dachu: (poz 8.)-                         = 8kN/m
                                                                               Razem= 16,6kN/m
Obciążenie od wieńca: (poz 5.) -1,99x1,35=                                          2,67kN/m
Obciążenie od ścianki szczytowej: (poz 4.1)- [(2,33x1,75)+(0.5x0,6x2,33)]x1,35=  
                                                                                                                     =   6,45kN/m
                                                                                                         Razem= 9,12kN/m

Długość obliczeniowa stropu to :
                             leff1=1,025xln1+0,5t= 1,025x5800+0,5x250=6070mm
                             leff2=1,025xln1+0,5t= 1,025x4900+0,5x250=5148mm



9.2.1Obciążenie ścian piętra w kierunku C-C od stropu i dachu wynosi -
dla ściany zachodniej – 48,53kN/m
dla ściany nośnej-            117,2kN/m
 dla ściany wschodniej-   38,91kN/m

W kierunku C-C obciążenia ścian są większe więc dalsze obliczenie obciążeń 
będą w kierunku C-C 

10.1 Obciążenia ścian parteru od stropu i wyższych kondygnacji 
Obciążenie ciągłe od stropu: (poz 2.2.b )– 4,04x1,35= 5,45kN/m
Obciążenie zmienne od stropu:     ( poz 2.3.1)-  2x1,5= 3kN/m
Obciążenie zastępcze od ścianek działowych(poz2.3.2.)- 0,78kN/m
                                                                                                                     Razem =              9,23kN/m

  Obciążenie ściany zewnętrznej zachodniej                                                                
Obciążenie od wieńca: (poz 5.) -1,99x1,35=                                          2,67kN/m
Obciążenie od ściany zewnętrznej piętra: (poz 4.1)-(2,33x2,6)x1,35=                      
                                                                                                                     =   8,18kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 9.2.1)                                =48,53kN/m
                                                                                                         Razem= 59,38kN/m
  Obciążenie ściany zewnętrznej wschodniej                                                               
Obciążenie od wieńca: (poz 5.) -1,99x1,35=                                          2,67kN/m
Obciążenie od ściany zewnętrznej piętra: (poz 4.1)-(2,33x2,6)x1,35=                      
                                                                                                                     =   8,18kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 9.2.1)                                =38,91kN/m
                                                                                                         Razem= 49,76kN/m
 Obciążenie ściany wewnętrznej -nośnej                                                                     
Obciążenie od ściany nośnej piętra: (poz 4.2)-(2,21x2,6)x1,35=                                
                                                                                                                     =   7,76kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 9.2.1)                                =117,2kN/m
                                                                                                        Razem= 124,96kN/m



Długość obliczeniowa stropu to :
                             leff1=1,025xln1+0,5t= 1,025x5800+0,5x250=6070mm
                             leff2=1,025xln1+0,5t= 1,025x4900+0,5x250=5148mm

10.2.Obciążenie ścian parteru w kierunku C-C od stropu i wyższych 
kondygnacji wynosi-
dla ściany zachodniej –   81,29kN/m
dla ściany nośnej-            190,03kN/m
dla ściany wschodniej-   65,94kN/m

11.1 Obciążenia ścian piwnicy od stropu i wyższych kondygnacji 
Obciążenie ciągłe od stropu: (poz 2.2.c )– 4,03x1,35= 5,44kN/m
Obciążenie zmienne od stropu:     ( poz 2.3.1)-  2x1,5= 3kN/m
Obciążenie zastępcze od ścianek działowych(poz2.3.2.)- 0,78kN/m
                                                                                                                     Razem =              9,22kN/m

  Obciążenie ściany zewnętrznej zachodniej                                                                
Obciążenie od wieńca: (poz 5.) -1,99x1,35=                                          2,67kN/m
Obciążenie od ściany zewnętrznej parteru: (poz 4.1)-(2,33x2,6)x1,35=                   
                                                                                                                     =   8,18kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 10.2.)                                =81,29kN/m
                                                                                                         Razem= 92,14kN/m
  Obciążenie ściany zewnętrznej wschodniej                                                               
Obciążenie od wieńca: (poz 5.) -1,99x1,35=                                          2,67kN/m
Obciążenie od ściany zewnętrznej parteru: (poz 4.1)-(2,33x2,6)x1,35=                   
                                                                                                                     =   8,18kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 10.2.)                                =65,94kN/m
                                                                                                         Razem= 76,79kN/m



 Obciążenie ściany wewnętrznej -nośnej                                                                     

Obciążenie od ściany nośnej parteru: (poz 4.2)-(2,21x2,6)x1,35=                             
                                                                                                                     =   7,76kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 10.2.)                                =190,03kN/m
                                                                                                        Razem= 197,79kN/m

Długość obliczeniowa stropu to :
                             leff1=1,025xln1+0,5t= 1,025x5800+0,5x250=6070mm
                             leff2=1,025xln1+0,5t= 1,025x4900+0,5x250=5148mm

11.2.Obciążenie ścian piwnicy w kierunku C-C od stropu i wyższych 
kondygnacji wynosi-
dla ściany zachodniej –   114,03kN/m
dla ściany nośnej-            262,79kN/m
dla ściany wschodniej-   93,34kN/m

12.1 Obciążenia ławy fundamentowej od  wyższych kondygnacji 

  Obciążenie ławy fundamentowej ściany zewnętrznej zachodniej                        

Obciążenie od ściany zewnętrznej piwnicy: (poz 4.3)-(7,25x2,2)x1,35=                   
                                                                                                                     =   21,53kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 11.2.)                                =114,03kN/m
                                                                                                        Razem= 135,56kN/m



  Obciążenie ławy fundamentowej ściany zewnętrznej wschodniej                       
                                  
Obciążenie od ściany zewnętrznej piwnicy: (poz 4.3)-(7,25x2,2)x1,35=                   
                                                                                                                     =   21,53kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 11.2.)                                =93,34kN/m
                                                                                                         Razem= 114,87kN/m
 Obciążenie ławy fundamentowej ściany wewnętrznej -nośnej                              

Obciążenie od ściany nośnej piwnicy: (poz 4.3.1.)-(2,33x2,2)x1,35=                        
                                                                                                                     =   5,13kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 10.2.)                                =262,79kN/m
                                                                                                        Razem= 267,92kN/m

13.1 Obciążenia od ławy fundamentowej i  wyższych kondygnacji 
przekazywane na grunt.

  Obciążenie gruntu od ławy fundamentowej ściany zewnętrznej zachodniej     
Obciążenie od ławy : (poz 6.) -1,54x1,35 =                                              2,08kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 12.1.) =                            135,03kN/m
                                                                                                  Razem= 137,11kN/m

Obciążenie gruntu od ławy fundamentowej ściany zewnętrznej wschodniej      
Obciążenie od ławy : (poz 6.) -1,54x1,35 =                                                 2,08kN/m
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 12.1.) =                               114,87kN/m
                                                                                                  Razem= 116,95kN/m

 Obciążenie gruntu od ławy fundamentowej ściany wewnętrznej -nośnej           

Obciążenie od ławy : (poz 6.1) -0,44x1,35=                                          0,59kN/m       
       
Obciążenie od wyższych kondygnacji (poz 12.1.)=                                267,92kN/m
                                                                                                   Razem= 268,51kN/m


