
Tasowanie norm – suplement 
 
W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim 

artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN („Inżynier 

Budownictwa” nr 9/2016) pragnę przedstawić zestawienie porównawcze obliczeń 

wykonanych dla różnych typów konstrukcji i materiałów w różnych konfiguracjach 

normowych. 

Umieszczone w tabelach szkice zamieszczone zostały w celu wyłącznie poglądowym 

i są skanami rysunków zamieszczonych w odpowiednich normach PN-B i PN-EN. 

 

Normy klimatyczne 

Obciążenie śniegiem 

 oddziaływanie śniegu na dach dwuspadowy o kącie nachylenia 20o 

 2 strefa obciążenia śniegiem 

 

Obciążenia w kPa 

Obciążenia wg PN-B 
02010:1980 + 

Az1:2006 [kN/m2] 

Obciążenia wg PN-EN  
1991-1-3:2005  

[kN/m2] 

  

Sk γf S Sk γf S 

Połać 1 schemat 1 0,72 1,5 1,08 0,72 1,5 1,08 

Połać 2 schemat 1 0,84 1,5 1,26 0,72 1,5 1,08 

Połać 1 schemat 2 0,84 1,5 1,26 0,72 1,5 1,08 

Połać 2 schemat 2 0,72 1,5 1,08 0,36 1,5 0,54 

Połać 1 schemat 3    0,36 1,5 0,54 

Połać 2 schemat 3    0,72 1,5 1,08 

Nawis śnieżny    0,12 1,5 0,19 

Tabl. 1 Porównanie obciążenia śniegiem 

 

Obciążenie wiatrem 

 oddziaływanie wiatru wiejącego poprzecznie do kalenicy na dach 

dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 20o 

 budynek o wysokości do kalenicy 12 m 

 budynek o długości 20 m 

 1 strefa obciążenia wiatrem w terenie odkrytym, z pomijalną 

roślinnością (jeziora, łąki) 

 budynek niepodatny na dynamiczne działanie wiatru (PN-B) 



Obciążenia w kPa 

Obciążenia wg PN-B 
02011:1977 + Az1:2009 

[kN/m2] 

Obciążenia wg PN-EN  
1991-1-4:2008  

[kN/m2] 

  
Wk γf W Wk γf W 

Połać nawietrzna 
schemat 1 

-0,52 1,5 -0,78    

Połać nawietrzna 
schemat 2 

0,06 1,5 0,09    

Połać zawietrzna -0,23 1,5 -0,35    

Połać nawietrzna 
obszar F 

   -0,57 1,5 -0,85 

Połać nawietrzna 
obszar G 

   -0,29 1,5 -0,44 

Połać nawietrzna 
obszar H 

   -0,20 1,5 -0,31 

Połać zawietrzna 
obszar I 

   -0,11 1,5 -0,17 

Połać zawietrzna 
obszar J 

   -0,16 1,5 -0,24 

Tabl. 2 Porównanie obciążenia wiatrem 

 

Normy obciążeń stałych i zmiennych użytkowych 

 ciężar własny stropu żelbetowego o grubości 12 cm z warstwą izolacji, 

jastrychu i posadzki z terrakoty 

 rozstaw belek 2,4 m 

 rozpiętość belek 4,5 m 

 strop przewidziany w korytarzu szkoły 

 przedstawiono obciążenia wykonane według norm PN-B oraz PN-EN 

PN-B 02001:1982 

Stałe 

 tabela kN/j.m. qk γf q  
Posadzka gres 8 
mm Z1-7.26 21,00 0,17 1,30 0,22 kN/m2 

Jastrych 5 cm Z1-7.9a 21,00 1,05 1,30 1,37 kN/m2 

Styropian 6 cm Z1-7.23 0,45 0,03 1,20 0,03 kN/m2 

Płyta żelbetowa 12 
cm Z1-6.13 25,00 3,00 1,10 3,30 kN/m2 

RAZEM    4,25 1,16 4,92 kN/m2 



PN-B 02003:1982 

Zmienne   pk γf p  
korytarz w budynku 
szkolnym tab.1.B.3   3,00 1,30 3,90 kN/m2 

Tabl. 3 Obciążenia według norm PN-B 

 

PN-EN 1991-1-1:2004 

Stałe tabela kN/j.m. qk γf q  
Posadzka gres 8 
mm 

Dane 
prod. 21,00 0,17   kN/m2 

Jastrych 5 cm  A1.21 21,00 1,05   kN/m2 

Styropian 6 cm  

Dane 
prod. 0,45 0,03   kN/m2 

Płyta żelbetowa 12 
cm A1.25 25,00 3,00   kN/m2 

RAZEM    4,25 1,35 5,73 kN/m2 

PN-EN 1991-1-1:2004 

Zmienne   pk γf p  
korytarz w budynku 
szkolnym 6.1 C3  5,00 1,50 7,50 kN/m2 

Tabl. 4 Obciążenia według norm PN-EN 

 

Z przytoczonych powyżej danych widać, że główne różnice tkwią we 

współczynnikach obciążeniowych dla obciążeń stałych i zmiennych oraz w innych 

wartościach obciążeń charakterystycznych zmiennych. 

 

Porównanie wymiarowania elementów belkowych 

Wymiarowanie belki stalowej walcowanej 

 wymiarowanie belki stalowej IPE240 stropu jak w tabeli powyżej 

 stal St3/S235 

 rozpiętość obliczeniowa 4,5 m 

 belka zabezpieczona przed wyboczeniem 

 sprawdzenie wyłącznie dla stanu granicznego nośności na moment 

przęsłowy 

 podano wynikowy stopień wykorzystania nośności bez uwzględnienia 

rezerwy plastycznej i współpracy płyty żelbetowej 

 

 

 

 

 



 Obciążenia wg 
PN-B (02001: 
02003):1982 

Obciążenia wg  
PN-EN 1991-1-1:2004 

Moment przęsłowy 
obliczeniowy w kNm 

54,41 kNm 81,43 kNm 

Wymiarowanie wg PN-B 
03200:1990 

78,11 % 116,89 % 

Wymiarowanie wg PN-
EN 1993-1-1:2006 

63,20 % 94,58 % 

 Tabl. 5 Porównanie wyników wymiarowania belki stalowej walcowanej 

 

Wymiarowanie belki żelbetowej 

 wymiarowanie belki żelbetowej o rozpiętości obliczeniowej 6,0 m 

 wymiary przekroju teowego składającego się z belki 15 x 32 cm z płytą 

współpracującą o grubości 12 cm 

 obciążenia jak w tabeli powyżej 

 beton B25 (C20/25) 

 zbrojenie stalą AIIIN (Epstal B500st) 

 wymiarowanie wyłącznie dla stanu granicznego nośności na moment 

przęsłowy 

 Podano wymagane zbrojenie główne rozciągane 

 

 Obciążenia wg  
PN-B (02001: 
02003):1982 

Obciążenia wg 
PN-EN 1991-1-1:2004 

Moment przęsłowy 
obliczeniowy w kNm 

98,92 kNm 147,45 kNm 

Wymiarowanie wg PN-B 
03264:2002 

8,46 cm2 12,93 cm2 

Wymiarowanie wg. PN-
EN 1992-1-1:2008 

7,79 cm2 11,61 cm2 

 Tabl. 6 Porównanie wyników wymiarowania belki żelbetowej 

 

Wymiarowanie blachownicy stalowej 

 rozpatrywano belkę blachownicową spawaną o rozpiętości 

obliczeniowej 4,5 m ze stali S235 

 wysokość przekroju 280 mm 

 belka zabezpieczona przed wyboczeniem 

 pasy z blach 7 x 150 mm 

 środnik o grubości 4 mm 

 wymiarowanie wyłącznie dla stanu granicznego nośności na moment 

przęsłowy 

 podano wynikowy stopień wykorzystania nośności 

 

 



 Obciążenia wg  
PN-B (02001: 
02003):1982 

Obciążenia wg  
PN-EN 1991-1-1:2004 

Moment przęsłowy 
obliczeniowy w kNm 

54,25 kNm 81,23 kNm 

Wymiarowanie wg PN-B 
03200:1990 

77,79 % 116,47 % 

Wymiarowanie wg. PN-
EN 1993-1-1:2006 

64,59 % 96,71 % 

 Tabl. 7 Porównanie wyników wymiarowania blachownicy stalowej 

 

Wymiarowanie blachownicy aluminiowej 

Z uwagi na brak porównywalnej normy do projektowania konstrukcji 

aluminiowych metodą stanów granicznych, dla dokładniejszego zbadania 

wpływu wyboru norm na wyniki obliczeń rozpatrywano dodatkowo normę 

obciążeniową z roku 1974, opartą na metodzie naprężeń dopuszczalnych – 

zgodną co do założeń obliczeniowych z normą do projektowania konstrukcji 

aluminiowych z roku 1964. 

 rozpatrywano belkę blachownicową spawaną o rozpiętości 

obliczeniowej 4,5 m wykonaną ze stopu PA38/6060 T6 

 wysokość przekroju 400 mm 

 belka zabezpieczona przed wyboczeniem 

 pasy z blach 10 x 200 mm 

 środnik o grubości 6 mm 

 wymiarowanie przeprowadzono wyłącznie dla stanu granicznego 

nośności na moment przęsłowy 

 podano wynikowy stopień wykorzystania nośności 

 dla belki wymiarowanej wg PN-B 03220 przyjęto przekrój blachownicy 

tworzony przez zespawanie 2 teowników i blachy środnika (odsunięcie 

spoiny podłużnej łączącej elementy środnika od krawędzi przekroju 

przyjęto 125 mm); dla belki wymiarowanej wg PN-EN profil spawany z 

blach 

 

 Obciążenia wg 
PN-B 

02009:1974 

Obciążenia wg 
PN-B (02001: 
02003):1982 

Obciążenia wg PN-
EN 1991-1-1:2004 

Moment 
przęsłowy 
obliczeniowy w 
kNm 

49,34 kNm 54,03 kNm 80,96 kNm 

Wymiarowanie 
wg PN-B 
03220:1964 

66,73 % 73,07 % 109,49 % 

Wymiarowanie 
wg PN-EN 1999-
1-1:2011 

59,37 % 65,02 % 97,42 % 

Tabl. 8. Porównanie wyników wymiarowania blachownicy aluminiowej 



Jak wydać z przedstawionych w tablicach wyników podstawowych obliczeń, różnice w 

niektórych przypadkach wykonywania obliczeń wymiarujących według systemu 

normowego innego niż zastosowany przy zbieraniu obciążeń mogą się okazać 

decydujące dla bezpieczeństwa konstrukcji. 

 

mgr inż. Olgierd Donajko 
BUDEKOL Pracownia Projektowa, Poznań 


