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Analiza wpływu przypadków  

obciążenia śniegiem na nośność  

dachów płaskich z attykami
Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski,  

Wojskowa Akademia Techniczna

1. Wprowadzenie

W procesie projektowania konstrukcji dachów płaskich 

z attykami w praktyce często pomija się istotny wpływ 

występowania zasp śnieżnych usytuowanych zgodnie 

z zapisami normy Eurokod [1] oraz dostępnej literatury 

[3], [4], [5]. Pominięcie występowania możliwych nor-

mowych sytuacji obciążenia śniegiem może spowodo-

wać nieprawidłowe oszacowanie wytężenia konstruk-

cji, co w konsekwencji może doprowadzić do awarii lub 

zawalenia konstrukcji stropodachu. Zgodnie z zapisa-

mi załącznika krajowego [2] w Polsce nie stosuje się 

wyjątkowego obciążenia śniegiem gruntu. Natomiast 

na podstawie punktu NA 2.6 w załączniku krajowym 

normy [1] zaleca się stosować przypadki obciążenia 

dachów A i B2 określone w punktach 3.3 (1) i 3.3 (3) 

normy [1] oraz wskazane w tabeli 1.

Analogiczna sytuacja dotyczy również dachów pła-

skich przylegających do wyższych obiektów lub prze-

gród budowlanych, gdzie może wystąpić zwiększone 

obciążenie śniegiem.

2. Podstawowe parametry stropodachu

Do analizy przyjęto stropodach referencyjny o konstrukcji 

monolitycznej żelbetowej przedstawiony schematycznie 

na rysunku 1. Grubość płyty przyjęto równą gpł = 22 cm, 

beton klasy C 30/37. Na jednym, dłuższym brzegu pły-

ty stropowej zastosowano ściankę attykową o wyso-

kości h = 1 m i grubości batt = 25 cm wykonaną z betonu 

Tabela 1. Sytuacje obliczeniowe i układy obciążeń dla różnych warunków lokalizacyjnych wg [1]

Normalna Warunki wyjątkowe

Przypadek A Przypadek B1 Przypadek B2 Przypadek B3

Brak wyjątkowych opadów 
Brak wyjątkowych zamieci

Wyjątkowe opady 
Brak wyjątkowych zamieci

Brak wyjątkowych opadów 
Wyjątkowe zamiecie

Wyjątkowe opady 
Wyjątkowe zamiecie

Wg pkt 3.2 (1) normy [1] Wg pkt 3.3 (1) normy [1] Wg pkt 3.3 (2) normy [1] Wg pkt 3.3 (3) normy [1]

Trwała/przejściowa  
sytuacja obliczeniowa 

[1] równomierny 
μi Ce Ct Sk 

[2] nierównomierny 
μi Ce Ct Sk

Trwała/przejściowa  
sytuacja obliczeniowa 

[1] równomierny 
μi Ce Ct Sk

[2] nierównomierny 
μi Ce Ct Sk 

 

Wyjątkowa sytuacja obliczeniowa 
(tam, gdzie śnieg jest  

oddziaływaniem wyjątkowym) 
[3] równomierny 

μi Ce Ct Cesl Sk

[4] nierównomierny 
μi Ce Ct Cesl Sk

Trwała/przejściowa  
sytuacja obliczeniowa 

[1] równomierny 
μi Ce Ct Sk

[2] nierównomierny 
μi Ce Ct Sk

(z wyjątkiem kształtów dachu 
podanych w załączniku B normy 

[1]) 
 

Wyjątkowa sytuacja obliczeniowa 
(tam, gdzie śnieg jest  

oddziaływaniem wyjątkowym) 
[3] równomierny μi Sk  

(dla kształtów dachu podanych 
w załączniku B)

Trwała/przejściowa  
sytuacja obliczeniowa 

[1] równomierny μi Ce Ct Sk 
[2] nierównomierny μi Ce Ct Sk 
(z wyjątkiem kształtów dachu 

podanych w załączniku B  
normy [1]) 

 
Wyjątkowa sytuacja obliczeniowa 

(tam, gdzie śnieg jest  
oddziaływaniem wyjątkowym) 
[3] równomierny μi Ce Ct Cesl Sk 
(dla kształtów dachu podanych 

w załączniku B) 
[4] nierównomierny μi Sk  

(dla kształtów dachu podanych 
w załączniku B)
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tej samej klasy i połączoną z płytą stropodachu mono-

litycznie. Płyta stropowa podparta jest murem z cegły 

ceramicznej szerokości t = 25 cm. Obiekt zlokalizowa-

ny jest w strefie 2 obciążenia śniegiem o parametrach 

obciążenia zgodnych z normą [2].

3. Równomierne obciążenie śniegiem dachu 
płaskiego

Wartość podstawowego obciążenia śniegiem bez 

uwzględnienia występowania attyk w trwałej i przej-

ściowej sytuacji obliczeniowej wyznaczamy na podsta-

wie zależności zaczerpniętej z normy [1]:

s = μi Ce Ct Sk (1)

gdzie:

μi – współczynnik kształtu dachu (rozdział 5.3 i załącz-

nik B normy [1]),

Sk – wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem 

gruntu,

Ce – współczynnik ekspozycji,

Ct – współczynnik termiczny.

W przypadku dachu płaskiego (kąt nachylenia α = 1°) 

wartość współczynnika kształtu dachu jest stała i wy-

nosi μi = 0,8.

Wartość współczynnika ekspozycji terenu Ce przyjmu-

je się zgodnie z tabelą 2.

Budynek ze względu na liczbę kondygnacji jest wy-

stawiony na działanie wiatru, stąd wynika, że wartości 

współczynnika ekspozycji wynosi Ce = 0,8.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, współczyn-

nik przenikania ciepła U dla dachów nad przestrzenią 

mieszkalną nie może być większy niż 1 W/m2·K. W związ-

ku z tym przyjęto wartość współczynnika termicznego 

Ct = 1,0 na podstawie punktu 5.2 (8) normy [1].

Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem grun-

tu Sk odczytana została na podstawie tabeli 3 wg zmia-

ny NA.1 załącznika polskiego normy [2] dla 2 strefy ob-

ciążenia śniegiem.

Tabela 3. Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem 
gruntu w Polsce wg [2]

Strefa S
k
 [kN/m2]

1 0,007 A – 1,4; S
k
 ≥ 0,7 

2 0,9

3 0,006 A – 0,6; S
k
 ≥ 1,2

4 0,6

5 0,093 exp (0,00134 A); S
k
 ≥ 2,0

Uwaga: A– wysokość nad poziomem morza [m]

Na podstawie zależności (1) wyznaczono charakterystycz-

ną wartość obciążenia śniegiem dachu płaskiego:

s = 0,8 ∙ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 0,9 = 0,576 kN/m2

4. Nierównomierne obciążenie śniegiem dachu 
płaskiego z attyką

W kolejnym kroku rozważań wyznaczono nierównomier-

ny rozkład obciążenia śniegiem, na który składają się 

dodatkowa zaspa śnieżna przy attyce i równomierne 

obciążenie śniegiem, tj. dla przypadku A wg [1]. Zgod-

nie z punktem 6.2 (1) normy [1] wyznaczono wartości 

współczynników μ1 i μ2 (rys. 2) dla przypadku A, w któ-

rym zaspy śnieżne nie są sytuacją wyjątkową:

μ1 = 0,8 (2)

 
0,8 ≤ μ2 ≤ 2,0 przyjmujemy μ2 = 2,0 (3)

Rys. 1. Schemat stropodachu referencyjnego 

Tabela 2. Wartości współczynnika ekspozycji wg [1].

Rodzaj terenu C
e

Wystawiony na działanie wiatru 0,8

Normalny 1,0
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ls = 2h = 2m 
5 ≤ ls ≤ 15 m przyjmujemy  ls = 5 (4)

gdzie:

γ – ciężar objętościowy śniegu, który przyjmujemy o war-

tości 2,0 kN/m3,

ls – długość zaspy śnieżnej.

Na podstawie wcześniej określonych wartości współ-

czynników i charakterystycznego obciążenia śniegiem 

gruntu wyznaczono wartości charakterystycznego ob-

ciążenia śniegiem dachu, które przedstawiono na ry-

sunku 3:

s1 = μ1 Ce Ct Sk = 0,8 · 0,8 · 1,0 · 0,9 = 0,576 kN/m2 (5)

s2 = μ2 Ce Ct Sk = 2,0 · 0,8 · 1,0 · 0,9 = 1,41 kN/m2 (6)

5. Obciążenie wyjątkowymi zaspami śnieżnymi 
na części dachu

Zgodnie z punktem 5.2 (3) normy [1] oraz NA.2.5 wg 

[2], obciążenie wyjątkowymi zaspami śnieżnymi nale-

ży traktować jako oddziaływanie wyjątkowe w sytuacji 

obliczeniowej, w której zaspy śnieżne traktuje się jako 

oddziaływanie wyjątkowe według załącznika B normy 

[1]. Wyznaczono nierównomierny rozkład obciążenia 

śniegiem, na który składają się tylko wyjątkowa zaspa 

śnieżna przy attyce, tj. dla przypadku B2 wg [1]. W tym 

przypadku wyznaczenie wartości charakterystyczne-

go obciążenia śniegiem przeprowadzamy na podsta-

wie zależności:

s = μi Sk (7)

gdzie:

μi – współczynnik kształtu dachu wyznaczony na pod-

stawie rysunku 4 oraz zależności

 (8)

 (9)

 (10)

Zauważyć należy, że zgodnie z rysunkiem 4 dla dachu 

płaskiego ze ściankami attykowymi występuje tylko wy-

miar b1 (równy szerokości połaci dachowej), natomiast 

wymiar b2 (równy całkowitej szerokości dachu) wystę-

puje tylko w przypadkach dachów dwuspadowych z at-

tykami wg [1], nie rozważanych w niniejszej pracy.

Na podstawie parametrów geometrycznych oraz zależ-

ności (8), (9) i (10) wyznaczono wartość charakterystycz-

nego obciążenia śniegiem dla rozważanego przypadku 

obciążenia B2, a wyniki przedstawiono na rysunku 5:

b1 = 6,85 m (11)

h = 1 m (12)

ls = min{5 ∙ 1 m; 6,85 m; 15 m} = 5 m (13)

b = b1 = 6,85 m (14)

 (15)

s = μ1 ∙ Sk = 2,22 · 0,9 =~ 2,0 kN/m2 (16)

Rys. 2. Współczynniki kształtu dachu dla nierównomierne-

go obciążenia śniegiem

Rys. 4. Współczynnik kształtu dachu dla obciążenia wyjąt-
kowymi zaspami śnieżnymi

Rys. 3. Nierównomierne obciążenie śniegiem dachu refe-

rencyjnego

Rys. 5. Obciążenie wyjątkowymi zaspami śnieżnymi dachu 
referencyjnego
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6. Analiza wyników

Założoną płytę stropową poddano analizie numerycznej 

z wykorzystaniem oprogramowania ABC Płyta 6.15. Na 

rysunku 6 przedstawiono schemat obliczeniowy płyty 

wraz z układem elementów podporowych oraz podzia-

łem siatki elementów skończonych. W płycie zastosowa-

no podział siatki elementów skończonych na elementy 

o wymiarach 25 × 25 cm z lokalnym zagęszczeniem ele-

mentów wzdłuż krawędzi podporowych.

Rys. 6. Schemat obliczeniowy płyty stropowej

Rys. 7 Układ obciążenia śniegiem płyty stropowej: a) nierównomierne obciążenie śniegiem, b) wyjątkowe obciążenie zaspą 
śnieżną

Rys. 8. Mapy momentów zginających dla równomiernego obciążenia śniegiem

a)

a)

b)

b)
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Z kolei, na rysunkach 7a i 7b przedstawiono schematy 

obciążeń płyty stropowej w przypadku nierównomier-

nego obciążenia śniegiem i zaspą śnieżną. W modelu 

uwzględniono również obciążenie ciężarem własnym 

płyty stropowej oraz obciążenie liniowe od ciężaru wła-

snego ścianki attykowej w miejscu jej występowania. 

Współczynniki bezpieczeństwa obciążeń stałych i zmien-

nych – śniegiem przyjęto zgodnie z zapisami normowy-

mi równe odpowiednio 1,35 i 1,5 oraz zdefiniowano jako 

mnożniki obciążeń w oprogramowaniu.

W wyniku analizy porównawczej otrzymano wyniki 

momentów zginających dla kierunków X (kierunek po-

ziomy – lewa kolumna rysunków) i Y (kierunek piono-

wy – prawa kolumna rysunków) dla trzech wariantów 

obciążeń (rys. 8, 9, 10).

Zauważyć należy, że zastosowanie nierównomiernego 

obciążenia śniegiem i obciążenia wyjątkowymi zaspa-

mi śnieżnym powoduje wzrost momentu zginającego 

w stosunku do obciążenia równomiernie rozłożonego 

śniegiem dochodzący do ok. 50% zarówno na kierun-

ku X jak i Y. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

Rys. 9. Mapy momentów zginających dla nierównomiernego obciążenia śniegiem

Rys. 10. Mapy momentów zginających dla obciążenia wyjątkowymi zaspami śnieżnymi

a)

a)

b)

b)
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numerycznych stwierdzono, że im mniejszy ciężar wła-

sny konstrukcji stropodachu, tym wpływ obciążenia śnie-

giem jest bardziej istotny na jej wytężenie. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na stosowanie stropów gęstoże-

browych, które mają określone przez producentów pa-

rametry nośności. Zastosowanie typowego stropu TERI-

VA I BIS o nośności obciążeń zmiennych ok. 2,3 kN/m2 

może być niebezpieczne w przypadku występowania 

attyk lub w stropodachach przylegających do wyższych 

obiektów. Przy zastosowaniu obliczeniowego wartości 

obciążenia wyjątkowymi zaspami śnieżnym równego 

2,0 kN/m2 × 1,5 = 3,0 kN/m2 przekraczamy wartość nośno-

ści stropu podawanej przez producenta. W przypadku 

stropodachów przyległych do wyższych konstrukcji at-

tyki (lub budynków) wzrost obciążenia śniegiem może 

być jeszcze większy.

7. Podsumowanie

Prezentowane przypadki obciążenia śniegiem mają wpływ 

na analizę wytężenia konstrukcji stropodachów z atty-

kami jak również przylegających do wyższych obiek-

tów budowlanych. W wyniku analizy typowej konstruk-

cji monolitycznej żelbetowej stwierdzono, że nie jest ona 

istotnie podatna na zwiększenie obciążeń śniegowych. 

Jednak zależności tej nie możemy uogólniać na wszyst-

kie przypadki konstrukcji żelbetowych stropodachów 

monolitycznych, które wymagają każdorazowo przepro-

wadzenia analizy podczas procesu projektowania. Na-

tomiast wpływ obciążenia śniegiem jest bardzo istotny 

w przypadku stosowania konstrukcji stropodachów pre-

fabrykowanych, w tym gęstożebrowych, które należy do-

datkowo sprawdzić z uwzględnieniem wszystkich możli-

wych przypadków obciążenia śniegiem. Należy również 

zwrócić szczególną uwagę na stosowanie aktualnych za-

łączników krajowych do norm, które mają istotny wpływ 

na proces projektowania konstrukcji. W przedstawionej 

analizie uwzględniono zmiany [2] zapisów normowych 

w [1] dotyczących wyłączenia stosowania wyjątkowych 

przypadków obciążeń B1 i B3 dla dachów.
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