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1.  Wstęp

W normie europejskiej PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania [7] podano zasa-
dy, wymagania i podstawy teoretyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa, użytkowal-
ności i trwałości konstrukcji, pozwalające na spełnienie przez obiekt budowlany przyjętych 
wymagań w określonym czasie i warunkach. PN-EN 1990 zawiera reguły ogólne (np. współ-
czynniki częściowe dla oddziaływań i reguły kombinacji), które są niezależne od materiału, 
z którego wykonana jest konstrukcja i nie zostały powtórzone w innych Eurokodach. Wspo-
mniana norma [7] jest zatem dokumentem wiodącym w stosunku do norm PN-EN 1991–PN-
-EN 1999 i jest przewidziana do łącznego z nimi stosowania.

Zgodnie z wymaganiami [7] konstrukcja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, 
aby w podczas założonego okresu użytkowania, z należytym poziomem niezawodności i bez 
nadmiernych kosztów:
−  przejmowała wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogą pojawić się podczas jej wy-

konywania i użytkowania,
−  pozostała przydatna do przewidzianego użytkowania pod działaniem wszystkich mogą-

cych wystąpić oddziaływań,
−  miała należytą nośność, użytkowalność  i trwałość,
−  w przypadku pożaru posiadała należytą nośność w wymaganym przedziale czasu,
−  w przypadku wybuchu, uderzenia i konsekwencji ludzkich błędów nie została uszkodzona 

nieproporcjonalnie do pierwotnej przyczyny.
Sprawdzenie niezawodności konstrukcji według zaleceń PN-EN 1990 opiera się na kon-

cepcji stanów granicznych i ich weryfikacji półprobabilistyczną metodą współczynników 
częściowych. Podobnie jak w teorii niezawodności, rozpatruje się tu obiekt budowlany, 
który charakteryzuje się dwoma wykluczającymi się stanami: stanem zdatności, w którym 
obiekt spełnia postawione wymagania i stanem niezdatności, gdy tych wymagań nie spełnia. 
Zgodnie z podejściem tradycyjnym warunki oddzielające stan zdatności od stanu niezdat-
ności noszą nazwę stanów granicznych (SG). Zgodnie z założeniami metody normowej [7]  
konstrukcja, której model uwzględniał wartości obliczeniowe efektów oddziaływań i no-
śności, może być uznawana za zdatną do eksploatacji, jeżeli we wszystkich odpowiednich 
sytuacjach obliczeniowych nie zostanie przekroczony żaden z istotnych stanów granicznych.

2. Sytuacje obliczeniowe i stany graniczne

Różnorodność i zmienność oddziaływań, wpływów środowiskowych i właściwości 
wytrzymałościowych konstrukcji, które mogą wystąpić podczas wykonywania konstrukcji  
i w trakcie przyjętego okresu użytkowania, powinna zostać uwzględniona w projektowa- 
niu obiektów budowlanych poprzez dobór odpowiedniej sytuacji obliczeniowej.

Zgodnie z PN-EN 1990 wyróżnia sie następujące cztery sytuacje obliczeniowe:
−  sytuacje trwałe, odnoszące się do zwykłych warunków użytkowania, zazwyczaj doty-

czą one przyjętego okresu użytkowania konstrukcji i uwzględniają oddziaływania wiatru  
i śniegu oraz obciążenia użytkowe możliwe do wystąpienia w tym okresie,
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−  sytuacje przejściowe, odnoszące się do chwilowych warunków konstrukcji (np. podczas 
wznoszenia lub naprawy), dotyczą okresu czasu krótszego niż przyjęty okres użytkowa-
nia,

−  sytuacje wyjątkowe, odnoszące się do wyjątkowych warunków konstrukcji (np. pożar, 
wybuch, uderzenie, konsekwencje lokalnego zniszczenia itp.), dotyczą stosunkowo krót-
kiego okresu czasu, poza sytuacjami, gdy lokalne zniszczenie może pozostać niezauwa-
żone,

−  sytuacje sejsmiczne, odnoszące się do konstrukcji poddanej oddziaływaniom sejsmicz-
nym.
Informacje szczegółowe dotyczące powyższych sytuacji obliczeniowych podano w nor-

mach PN-EN 1991 do 1999.
Procedury obliczeniowe podane w PN-EN 1990 wymagają przyjęcia modeli oblicze-

niowych konstrukcji i oddziaływań dla odpowiednich stanów granicznych rozpatrywanych  
we wszystkich istotnych sytuacjach obliczeniowych i przypadkach obciążeniowych.

Stany graniczne, czyli stany po przekroczeniu których konstrukcja przestaje spełniać  
postawione jej kryteria projektowe [7], związane są z konkretnymi ograniczeniami nałożo- 
nymi na konstrukcję (np. dotyczącymi nośności, przemieszczeń czy drgań).

Rys. 1. Definicja stanu granicznego a) ostra, b) rozmyta [3]
Fig. 1. Definition of limit states: a) sharp, b) vague [3]

W podejściu tradycyjnym zakłada się, że konstrukcja jest w stanie zdatności aż do pew-
nej granicznej wartości efektu oddziaływań E0, po przekroczeniu której staje się całkowicie 
niezdatna do dalszego spełniania swojej funkcji (rys. 1a). Taki model, w którym wyidealizo-
wany stan graniczny „skokowo” [3] oddziela stan zdatności od stanu niezdatności, przyjęto 
w aktualnych normach europejskich PN-EN 1990 do 1999.
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Dokładne i jednoznaczne sformułowanie kryteriów stanu granicznego może być nie-
kiedy stosunkowo trudne. W takim przypadku model zachowania się konstrukcji powinien 
uwzględniać stan przejściowy, w którym konstrukcja stopniowo traci zdolność do pełnienia 
zadanej funkcji (rys. 1b). Jest to tzw. „rozmyta” definicja stanu granicznego, która może być 
brana pod uwagę w analizie niezawodności konstrukcji przy użyciu specjalnych technik ob-
liczeniowych, które nie są uwzględnione w obecnej generacji Eurokodów [3].

W celu uproszczenia obliczeń norma [7] wprowadza dwa podstawowe rodzaje stanów 
granicznych:
−  stan graniczny nośności (SGN), związany z katastrofą lub innymi podobnymi postaciami 

zniszczenia konstrukcji, 
−  stan graniczny użytkowalności (SGU), odpowiadający warunkom, po przekroczeniu któ-

rych konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im wymagania użytkowe.
Kryteria SGN związane są z parametrami wytrzymałościowymi konstrukcji oraz z roz-

patrywanymi oddziaływaniami, natomiast kryteria SGU mogą dodatkowo uwzględniać 
charakterystyki zainstalowanych urządzeń i elementów niekonstrukcyjnych oraz zależeć od  
subiektywnych wymagań użytkowników.

Różnice pomiędzy SGN i SGU znajdują odzwierciedlenie w odrębnym sformułowaniu 
warunków niezawodności i niejednakowych poziomach niezawodności przyjętych przy we-
ryfikacji obu rodzajów stanów granicznych. Stanom granicznym nośności, czyli zagrożeniom 
związanym z bezpieczeństwem konstrukcji, należy przyporządkować znacznie mniejsze 
wartości prawdopodobieństwa niezdatności niż stanom granicznym użytkowalności zwią-
zanym z funkcją i wyglądem konstrukcji oraz komfortem użytkowania – por. rys. 2 [4, 5].

Rys. 2. Zależność prawdopodobieństwa awarii Pf  od wskaźnika niezawodności b [4]
Fig. 2. Relation between probability of failure Pf  and reliability index b [4]

Zgodnie z PN-EN 1990 należy sprawdzić następujące miarodajne stany graniczne no-
śności:
−  EQU – utrata równowagi statycznej konstrukcji lub jakiejkolwiek jej części, uważanej 

za ciało sztywne, kiedy małe zmiany wartości lub rozkładu w przestrzeni oddziaływań 
wywołanych przez jedną przyczynę są znaczące,

−  STR – zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenia konstrukcji lub elementów 
konstrukcji, łącznie ze stopami fundamentowymi, palami, ścianami części podziemnej 
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itp., w przypadku których decydujące znaczenie ma wytrzymałość materiałów kon- 
strukcji,

−  GEO – zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża, w przypadku, gdy istotne zna-
czenie ma wytrzymałość podłoża lub skały,

−  FAT – zniszczenie zmęczeniowe konstrukcji lub elementu konstrukcji,
−  UPL – utrata równowagi konstrukcji lub podłoża spowodowana ciśnieniem wody lub in-

nym oddziaływaniem pionowym,
−  HYD – zniszczenie hydrauliczne, erozja wewnętrzna, przebicie hydrauliczne w gruncie 

spowodowane przez gradienty hydrauliczne.
Stany graniczne użytkowalności można zgodnie z [7] podzielić na nieodwracalne (gdy 

przekroczenie wartości granicznej odpowiedniego kryterium SGU wywołuje trwały efekt  
po ustąpieniu oddziaływania) i odwracalne (po ustąpieniu oddziaływania nie występuje trwa-
ły efekt konieczny do uwzględnienia w kryterium SGU).

W stanach granicznych użytkowalności rozważa się kryteria dotyczące [7]:
−  ugięć wpływających na wygląd, komfort użytkowników, funkcję konstrukcji (w tym 

funkcjonowanie urządzeń) lub powodujących uszkodzenia elementów wykończeniowych 
i niekonstrukcyjnych,

−  drgań powodujących dyskomfort ludzi lub ograniczający przydatność użytkową kon- 
strukcji,

−  uszkodzeń wpływających negatywnie na wygląd, trwałość lub funkcjonowanie kon- 
strukcji.
Dalsze zalecenia dotyczące kryteriów użytkowalności podane zostały w normach  

PN-EN 1992 do 1999.
Celem projektowania metodą stanów granicznych jest wykazanie, że jeżeli w modelach 

obliczeniowych konstrukcji i oddziaływań przyjęte zostaną wartości obliczeniowe: oddzia-
ływań, właściwości materiałów lub wyrobów oraz wielkości geometrycznych, to z zada-
nym prawdopodobieństwem nie zostanie przekroczony żaden stan graniczny. Sprawdzenia 
należy dokonać dla wszystkich istotnych sytuacji obliczeniowych i przypadków obciążeń, 
podając dla każdej sytuacji obliczeniowej krytyczne przypadki obciążeń. Określenie a priori 
układów obciążeń, zbiorów odkształceń i imperfekcji, które mogą wystąpić w konstrukcji 
jednocześnie, pozwala na zredukowanie liczby przypadków obciążeniowych i w ten sposób 
może uprościć wybór krytycznych przypadków obciążeń. Kojarzenie oddziaływań należy 
przeprowadzać racjonalnie, wykorzystując doświadczenie inżynierskie i odrzucając oddzia-
ływania wykluczające się (np. maksymalny śnieg i maksymalną temperaturę dodatnią). Je-
żeli na konstrukcję mogą oddziaływać jednocześnie dwa lub więcej niezależne obciążenia, 
należy rozważyć ich kombinację.

Weryfikacja niezawodności powinna zostać przeprowadzona metodą współczynników 
częściowych lub alternatywnie metodą probabilistyczną, której podstawy podano w Załącz-
niku C normy PN-EN 1990.

Zastosowanie zaleceń normy PN-EN 1990 jest ograniczone do stanów granicznych no-
śności i użytkowalności konstrukcji poddanych działaniu obciążeń statycznych i quasi-sta-
tycznych, w których wpływy dynamiczne uwzględniane są poprzez zwiększenie wartości 
obciążenia quasi-statycznego odpowiednim współczynnikiem dynamicznym.
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3. Oddziaływania

Norma PN-EN 1990 definiuje oddziaływania jako:
a) zbiór sił i momentów oraz obciążeń (powierzchniowych, liniowych lub skupionych) przy-

łożonych do konstrukcji (oddziaływania bezpośrednie),
b) zbiór wymuszonych odkształceń lub przyspieszeń, spowodowanych np. zmianami tem-

peratury, zmiennością wilgotności, różnicami osiadań lub trzęsieniem ziemi (oddziały-
wania pośrednie).
Oddziaływania klasyfikuje się ze względu m.in. na ich charakter (stałe i zmienne), zmien-

ność w czasie (statyczne i dynamiczne) oraz zmienność w przestrzeni (umiejscowione i nie-
umiejscowione lub konserwatywne i niekonserwatywne).

Ostatnie z wymienionych kryteriów podziału oddziaływań jest bardzo istotne i wiąże 
się z porównaniem czasu działania obciążenia z tzw. okresem odniesienia czyli ustalonym 
przedziałem czasu przyjętym jako podstawa do statystycznego określenia oddziaływań. Od-
działywania można zatem podzielić na:
−  stałe (G), które uważa się za działające przez cały zadany okres odniesienia, a zmienność 

jego wielkości w czasie jest pomijalnie mała lub którego zmienność następuje zawsze  
w tym samym kierunku (monotonicznie) do czasu osiągnięcia pewnej wartości granicznej 
(np. ciężar własny konstrukcji, ciężar zamocowanych urządzeń),

−  zmienne (Q), których zmienność wielkości w czasie nie jest ani pomijalna ani monoto-
niczna (np. obciążenie zmienne stropów w budynkach, obciążenie śniegiem lub wiatrem), 

−  wyjątkowe (A), które działają zwykle krótkotrwale i których pojawienie się w przewidy-
wanym okresie użytkowania konstrukcji jest mało prawdopodobne, ale może wywołać 
katastrofalne skutki (np. wybuchy czy uderzenia przez pojazd).
W dalszej części artykułu ograniczono się do szczegółowego opisu oddziaływań stałych 

i zmiennych.
W przypadku oddziaływań zmiennych okres oddziaływania obciążenia na konstrukcję 

może być podzielony na okresy odniesienia, tej samej albo różnej (losowej) długości, w cza-
sie których oddziaływania zmieniają się w podobny sposób. W każdym okresie odniesienia 
oddziaływanie osiąga pewną wartość maksymalną Qmax, a dla otrzymanego w ten sposób 
szeregu maksimów można określić rozkład statystyczny (rys. 3 i 4).

Rys. 3. Model i rozkład klimatycznego oddziaływania zmiennego np. wiatru [1]
Fig. 3. Model and distribution for a variable climatic action, e.g. wind [1]
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Rys. 4. Model i rozkład oddziaływania zmiennego z okresem odniesienia o losowej długości [1]
Fig. 4. Model and distribution for a variable action with reference periods of random length [1]

Długość okresu odniesienia zależy od rodzaju oddziaływania, np. dla obciążeń klima-
tycznych (śnieg, wiatr) odpowiednim okresem odniesienia jest zazwyczaj 1 rok, można 
bowiem założyć, że każde jednoroczne maksimum jest losowo niezależne od maksimów  
z lat ubiegłych i następnych (rys. 3). Dla oddziaływań zmiennych użytkowych odpowiednim 
okresem odniesienia może być np. średni okres pomiędzy zmianami sposobu użytkowania. 
W takim przypadku oddziaływanie może być modelowane procesem poissonowskim, dla 
którego zarówno długość okresu odniesienia, jak i wartości w każdym z okresów są losowe 
(rys. 4). Dla obciążeń stałych okresem odniesienia jest zazwyczaj okres użytkowania.

Oddziaływanie, które może być traktowane jako statystycznie niezależne w czasie i prze-
strzeni od innych oddziaływań nazywa się oddziaływaniem pojedynczym.

W większości przypadków wielkość oddziaływania jest podawana w postaci skalaru, 
który może przyjmować różne wartości reprezentatywne Frep. Wartość reprezentatywną od-
działywania definiuje się [7] jako wartość przyjmowaną do sprawdzania stanu granicznego.

Główną wartością reprezentatywną oddziaływania jest wartość charakterystyczna Fk, jest 
ona również podstawą do wyznaczania pozostałych wartości reprezentatywnych.

Jeżeli wartość charakterystyczna może być ustalona na podstawie danych statystycznych, 
to dobiera się ją w ten sposób, aby wartość charakterystyczna odpowiadała zadanemu praw-
dopodobieństwu jej nieprzekroczenia w niekorzystną stronę w trakcie okresu odniesienia, 
przy uwzględnieniu przewidywanego okresu użytkowania konstrukcji i czasu trwania sy-
tuacji obliczeniowej. W przypadku, gdy dane statystyczne nie są odpowiednio liczne, jako 
wartość charakterystyczną przyjmuje się wartość nominalną (tj. ustaloną w sposób niestaty-
styczny) albo wartość założoną w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że zostanie 
zachowana zgodność z metodami podanymi w PN-EN 1990.

Wartość charakterystyczną oddziaływania stałego G należy ustalać następująco [7]:
−  jeżeli zmienność G można uważać za małą, dopuszczalne jest posługiwanie się jedną, 

pojedynczą wartością Gk,
−  jeżeli zmienności G nie można uważać za małą, należy posługiwać się dwiema wartościa-

mi: wartością wyższą Gk,sup i wartością niższą Gk,inf.
Zmienność oddziaływania stałego można pomijać, gdy nie zmienia się ono znacząco  

w czasie projektowego okresu użytkowania konstrukcji i jego współczynnik zmienności jest 
mały. Ma to miejsce np. w przypadku ciężaru własnego konstrukcji, dla którego wartość 
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współczynnika zmienności nie przekracza 5% [2]. W takich sytuacjach norma PN-EN 1990 
zaleca jako wartość charakterystyczną oddziaływania stałego przyjmować równą wartości 
średniej (rys. 5b).

W przypadkach konstrukcji bardzo czułych na zmienność oddziaływania stałego (np. po-
most przęsła mostowego wykonywany metodą wspornikową, por. rys. 11) należy zgodnie  
z normą [7] przyjmować dwie wartości charakterystyczne, nawet gdy wartość współczynni-
ka zmienności jest mała. Wartość niższa Gk,inf jest wówczas kwantylem 5%, a wartość wyższa 
Gk,sup kwantylem 95% rozkładu statystycznego oddziaływania stałego, który może być przyj-
mowany jako rozkład normalny (Gaussa) – rys. 5a.

Rys. 5. Wartości charakterystyczne oddziaływania stałego a) o dużej zmienności,  
b) o małej zmienności [1]

Fig. 5. Characteristic values of permanent action a) with large variability,  
b) with small variability [1]

Rozkład prawdopodobieństwa obciążenia zmiennych aproksymuje się zazwyczaj rozkła-
dem Gumbela.

Wartość charakterystyczna oddziaływania zmiennego Qk powinna odpowiadać jednej  
z poniższych wartości [7]:
−  wartości górnej przy założonym prawdopodobieństwie jej nieprzekroczenia albo war- 

tości dolnej przy założonym prawdopodobieństwem jej osiągnięcia w określonym okre- 
sie powrotu,

−  wartości nominalnej, która może zostać określona w przypadku, gdy rozkład statystyczny 
jest nieznany.
Wartość charakterystyczną obciążeń klimatycznych (wiatr, śnieg) wyznacza się przy 

założeniu, że prawdopodobieństwo przekroczenia wartości części zmiennej tego oddziały-
wania przez jego jednoroczne maksimum wynosi 0,02 (kwantyl 98%) – rys. 6. Jest to rów-
noważne przyjęciu założenia, że średni okres pomiędzy kolejnymi przekroczeniami części 
zmieniającej się w czasie (średni okres powrotu) wynosi 50 lat [7]. Dla innych rodzajów 
oddziaływań zmiennych, np. dla obciążenia użytkowego w budynkach, inne okresy odnie-
sienia mogą być  bardziej odpowiednie, np. średni okres pomiędzy zmianami sposobu użyt-
kowania, co wiązałoby się ze zmianą przyjętego prawdopodobieństwa przekroczenia w celu 
uzyskania normowego okresu powrotu. Dla obciążeń użytkowych wartość charakterystyczna 
jest zazwyczaj kwantylem 95% przy okresie odniesienia 50 lat [2].
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Rys. 6. Oddziaływanie zmienne Q jako funkcja czasu t oraz wartość charakterystyczna Qk [3]
Fig. 6. Variable action Q as function of time t and characteristic value Qk [3]

Drugim rodzajem wartości reprezentatywnej oddziaływania zmiennego jest jego war-
tość towarzysząca yFk. Wartość oddziaływania zmiennego yQk jest to wartość towarzysząca  
w kombinacji wiodącemu oddziaływaniu zmiennemu (wywołującemu najbardziej nieko-
rzystną wartość rozpatrywanego efektu), może nią być wartość kombinacyjna, wartość czę-
sta lub wartość quasi-stała.

Wartość kombinacyjna, wyrażana w postaci iloczynu y0Qk, jest stosowana przy spraw-
dzaniu stanów granicznych nośności i nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności. 
Współczynnik redukcyjny y0, zwany współczynnikiem kombinacji, ma za zadanie uwzględ-
niać zmniejszone prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia najbardziej niekorzyst-
nych wartości dwóch (lub więcej) niezależnych oddziaływań zmiennych. Wartość kombina-
cyjna oddziaływania zmiennego y0Qk jest ustalana (jeżeli jest to możliwe to statystycznie) 
w taki sposób, aby prawdopodobieństwo, że efekt wywołany przez kombinację zostanie 
przekroczony było w przybliżeniu takie samo jak w przypadku wartości charakterystycznej 
pojedynczego oddziaływania.

Wartość częsta, wyrażana w postaci iloczynu y1Qk, jest stosowana przy sprawdzaniu sta-
nów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych i przy sprawdzaniu 
odwracalnych stanów granicznych użytkowalności. Jeżeli jest to możliwe, to wartość częsta 
oddziaływania zmiennego jest ustalana statystycznie w taki sposób, aby okres przekraczania 
tej wartości stanowił małą część okresu odniesienia lub aby częstość przekraczania w okresie 
odniesienia ograniczona była do określonej wartości. W przypadku budynków okres, w któ-
rym wartość częsta jest przekraczana stanowi 0,01 okresu odniesienia [7].

Wartość quasi-stała, wyrażana jako iloczyn y2Qk, jest stosowana przy sprawdzaniu sta-
nów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych, nieodwracalnych 
stanów granicznych użytkowalności w przypadku efektów długotrwałych. Wartość quasi-
-stała oddziaływania zmiennego jest tak ustalona, że okres, w którym jest ona przekraczana, 
stanowi znaczną część okresu odniesienia. Dla obciążeń stropów budynków wartość quasi-
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-stałą przyjmuje się w ten sposób, że okres czasu, w którym jest ona przekraczana stanowi 
nie mniej niż 0,50 okresu odniesienia, natomiast w przypadku obciążenia wiatrem zazwyczaj 
przyjmuje się, że wartość quasi-stała jest równa zero [7].

Na rys. 7 schematycznie przedstawiono obciążenie zmienne i jego wartości reprezenta-
tywne.

Rys. 7. Wartości reprezentatywne oddziaływania zmiennego [2]
Fig. 7. Representative values of variable action [2]

Zalecane przez normę PN-EN 1990 wartości współczynników redukcyjnych y0, y1 i y2 
dla budynków podano w tabeli A.1.1 tej normy.

Należy zauważyć, że w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych stanu gra-
nicznego nośności oraz w kombinacji charakterystycznej stanu granicznego użytkowalności 
redukcji za pomocą współczynników y podlegają tylko jednocześnie występujące, towa-
rzyszące oddziaływania zmienne. W innych przypadkach redukuje się zarówno wiodące jak  
i towarzyszące oddziaływania zmienne.

Wartości charakterystyczne Fk oraz wartości reprezentatywne Frep oddziaływań są, zgod-
nie z zaleceniami normy [7], wykorzystywane do zdefiniowania wartości obliczeniowych 
oddziaływań oraz kombinacji oddziaływań w celu weryfikacji stanów granicznych nośności 
i stanów granicznych użytkowalności.

Wartość obliczeniową oddziaływania [7] można wyrazić w postaci ogólnej wzorem:

 Fd = gf Frep, (1)

gdzie:

 Frep = yFk, (2)

Fk – wartość charakterystyczna oddziaływania,
Frep – odpowiednia wartość reprezentatywna oddziaływania,
gf – współczynnik częściowy dla oddziaływania, uwzględniający możliwość nie- 

korzystnych odchyleń oddziaływania od wartości reprezentatywnych,
y = 1,00 lub y0, y1 lub y2.
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W przypadku, gdy wartości obliczeniowe nie mogą być wyznaczone na podstawie war- 
tości charakterystycznych, można je ustalić bezpośrednio na podstawie danych statystycz-
nych, przyjmując wartości bezpieczne i zachowując co najmniej taki sam poziom niezawod-
ności jak uzyskany w normowej [7] metodzie współczynników częściowych.

4.  Efekty oddziaływań

Pod pojęciem efektu oddziaływań E rozumie się na ogół odpowiedź statyczną (np. siły 
wewnętrzne, momenty, naprężenia) lub kinematyczną (np. odkształcenia, przemieszczenia 
liniowe lub kątowe) elementu konstrukcyjnego lub całej konstrukcji. Efekt oddziaływań jest 
związany z modelem, który został wykorzystany do zdefiniowania stanu granicznego i za-
leży od przyłożonego oddziaływania F, charakterystyk geometrycznych a i w niektórych 
przypadkach również od właściwości materiału X.

Gdy właściwości materiału nie mają wpływu na efekt oddziaływań, wartości obliczenio-
we [7] wyrazić można w postaci ogólnej jako

 Ed = gSd E {gf,i Frep,i ; ad} i ≥ 1, (3)

gdzie:
ad – wartość obliczeniowa wielkości geometrycznej,
gSd – współczynnik częściowy uwzględniający niepewność modelu (modelu efektów 

oddziaływań i, w szczególnych przypadkach, modelu oddziaływań).
W większości przypadków projektowych zamiast wzoru (3) można posłużyć się równa-

niem uproszczonym

 Ed = E {gF,i Frep,i; ad} i ≥ 1, (4)

gdzie:

gF,i = gSd gf,i.

Dekompozycja gF,i = gSd gf,i może okazać się celowa, gdy projektowanie metodą współ-
czynników częściowych zostanie zastąpione metodami bardziej zaawansowanymi, opartymi 
na numerycznymi modelowaniu oddziaływań i ich efektów. W takim przypadku stosuje się 
jedynie współczynnik częściowy gf.

Na rys. 8 pokazano zależności między poszczególnymi normowymi [7] częściowymi 
współczynnikami bezpieczeństwa.

W przypadkach szczególnych, np. gdy występują oddziaływania geotechniczne, norma 
[7] dopuszcza zastosowanie jednego określonego współczynnika gF,1 do efektu kombinacji 
oddziaływań, występujących z odpowiednimi współczynnikami częściowymi, co pozwala 
na przekształcenie równania (4) do następującej postaci [3]

 E E F F a id F k
f i

f
rep i d=
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Przy wykorzystaniu metody współczynników częściowych w analizie zaawansowanej, 
tj. gdy związek między oddziaływaniami i ich efektami jest nieliniowy, w przypadku gdy  
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w konstrukcji występuje jedno oddziaływanie dominujące, norma [7] pozwala przyjąć po-
niższe uproszczenia:
a) kiedy efekt oddziaływania E(F) rośnie bardziej niż oddziaływanie, współczynnik częścio-

wy gF zaleca się stosować do wartości reprezentatywnej oddziaływania (rys. 9a)

 Ed = E (gF Fk), (6)

b) kiedy efekt oddziaływania E(F) rośnie mniej niż oddziaływanie, współczynnik częścio- 
wy gF zaleca się stosować do efektu oddziaływania wartości reprezentatywnej oddziały-
wania (rys. 9b)

 Ed = gF E (Fk). (7)

Rys. 8. Związek między oddzielnymi współczynnikami częściowymi [7]
Rys. 8. Relationship between individual partial factors [7]

Rys. 9. Zastosowanie współczynnika modelu gSd w przypadku analizy nieliniowej 
(pojedyncze oddziaływanie): a) efekt oddziaływania wzrasta bardziej niż 
oddziaływanie, b) efekt oddziaływania wzrasta mniej niż oddziaływanie [3]

Fig. 9. Application of model factor gSd in case of non-linear analysis (single action): a) action effect 
increases more than action, b) action effect increases less than action [3]
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Większość konstrukcji i elementów konstrukcji, poza linami, kablami i konstrukcjami 
powłokowymi, należy do kategorii a).

Rys. 10. Zastosowanie współczynnika modelu gSd w przypadku analizy nieliniowej 
(dwa oddziaływania): (a) efekt oddziaływania wzrasta bardziej niż 
oddziaływanie, (b) efekt oddziaływania wzrasta mniej niż oddziaływanie. 

Symbol „+” oznacza „w kombinacji z” [3]

Fig. 10. Application of model factor gSd in case of non-linear analysis (two actions):  
a) action effect increases more than action, b) action effect increases less than 

action [3]. Symbol „+” denotes „to be concerned with”

W przypadku dwóch oddziaływań G i Q obliczeniowy efekt obciążeń dla konstrukcji,  
w której efekt oddziaływań rośnie bardziej niż oddziaływania (rys. 10a) można zapisać ja- 
ko [3]:

 Ed = E (gG Gk + gQ Qk), (8)

gdzie:

gG = gSd gg, gQ = gSd gQ.

Dla konstrukcji, w której efekt oddziaływań rośnie mniej niż oddziaływania (rys. 10b), 
wykorzystanie bardziej zaawansowanych metod pozwoliłoby na zastosowanie częściowego 
współczynnika niepewności modelu gSd do efektu kombinacji oddziaływań G i Q, przyjętych 
jako wartości obliczeniowe [3], np.:

 Ed = gSd E (gq Gk; gq Qk). (9)

W praktyce sytuacja może być bardziej skomplikowana, w związku z tym norma  
PN-EN 1990 zaleca zastosowanie bardziej zaawansowanych metod podanych w pozostałych 
Eurokodach PN-EN 1991 do 1999, a jedynie przy ich braku można wykorzystać podaną 
powyżej metodę uproszczoną.
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5.  Kombinacje oddziaływań

Kombinacje oddziaływań są według PN-EN 1990 przyporządkowane stanom granicznym 
i odpowiednim sytuacjom obliczeniowym i zapisano je w sposób symboliczny z uwzględ-
nieniem obciążeń stałych G, zmiennych Q, wyjątkowych A i sił sprężających P. Ustalając 
kombinacje oddziaływań dla budynków w stanie granicznym nośności, w trwałych i przej-
ściowych sytuacjach obliczeniowych, wykorzystuje się podane poniżej wzory (10) do (19), 
natomiast w stanie granicznym użytkowalności – (20) do (28).

Nie uwzględnia się w jednej kombinacji oddziaływań, które ze względów fizycznych 
lub z uwagi na przewidywany okres użytkowania, nie mogą wystąpić jednocześnie. Prak-
tyczne zastosowanie tego zalecenia polega na tym, że w każdej kombinacji oddziaływań 
określić należy wiodące oddziaływanie zmienne lub wyjątkowe. Dla wiodącego oddziały-
wania zmiennego przyjmuje się pełną wartość obliczeniową (w SGN) lub charakterystycz-
ną (w SGU). Pozostałym oddziaływaniom zmiennym występującym w danej kombinacji 
(oddziaływaniom towarzyszącym), przyporządkowuje się wartości zredukowane za pomocą 
odpowiednich współczynników kombinacyjnych y. W przypadku budynków norma [7] za-
leca, aby odpowiednio do przewidywanego  użytkowania i kształtu budynku kombinacja 
uwzględniała nie więcej niż dwa oddziaływania zmienne. Norma [7] zwraca jednak uwagę 
projektanta na fakt, że użycie proponowanego uproszczenia może zależeć od sposobu użyt-
kowania, formy i lokalizacji budynku.

Norma [7] podaje również dwie dodatkowe zasady:
1. Jeżeli wyniki sprawdzenia zależą w dużej mierze od zmienności lokalizacji i wartości od-

działywania stałego należy uwzględniać oddzielnie części korzystne i niekorzystne tego 
oddziaływania, traktując je jako oddzielne oddziaływania. Przykładem może być sprę-
żona betonowa płyta pomostu przęsła mostowego wykonywana metodą wspornikową. 
W tym przypadku ciężary własne dwóch wsporników pomostu w sytuacji przejściowej 
(montażu) mogą być traktowane jak obciążenia pojedyncze/indywidualne, ponieważ wy-
niki weryfikacji dotyczące równowagi statycznej są bardzo wrażliwe na zmianę wielkości 
ciężaru własnego w zależności od miejsca w konstrukcji. W konsekwencji ciężar własny 
jednego z ramion/wsporników brany jest pod uwagę jako minimalna wartość charaktery-
styczna (gG,inf Gk,inf), zaś ciężar własny drugiego przyjmuje się jako maksymalną wartość 
charakterystyczną (gG,sup Gk,sup) – rys. 11 [3].

Rys. 11. Pomost przęsła mostowego wykonywana metodą wspornikową:  
ryzyko utraty równowagi statycznej [3]

Fig. 11. Bridge deck built by cantilever method: risk of loss of static equilibrium [3]
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2. Jeżeli różne efekty jednego oddziaływania (np. moment zginający i siła normalna, wy-
wołana przez ciężar własny) nie są w pełni wzajemnie skorelowane, można zredukować 
współczynnik częściowy stosowany do składnika korzystnego. Dalsze wskazówki doty-
czące tej redukcji podano w Eurokodach PN-EN 1992 do 1999  lub w ich Załącznikach 
Krajowych. Przykładowo dla słupów obciążonych mimośrodowo współczynnik częścio-
wy stosowany do składników korzystnych może być zredukowany nawet o 20% [3].
Norma [7] zaleca, aby odkształcenia wymuszone, uwzględniające np. nierównomierne 

osiadanie fundamentów lub skurcz betonu, były brane pod uwagę tylko w przypadkach, gdy 
mają one istotne znaczenie. Szczegółowe wskazówki odnośnie uwzględniania odkształceń 
wymuszonych podano w normach PN-EN 1992 do 1999.

W przypadku trwałych lub przejściowych sytuacji obliczeniowych w tzw. kombinacjach 
podstawowych norma [7] zaleca następującą ogólną postać efektów oddziaływań:

 Ed = gSd E {gg,j Gk,j; gp P; gq,1 Qk,1; gq,i y0,i Qk,i} j ≥ 1; i > 1. (10)

W powyższej formule przyjęto, że konstrukcja może być jednocześnie poddana kilku 
oddziaływaniom zmiennym. Oddziaływanie Q1 jest oddziaływaniem wiodącym, co oznacza, 
że wywołuje najbardziej niekorzystną wartości rozpatrywanego efektu (np. momentu zgina-
jącego w przekroju elementu konstrukcyjnego) i dlatego przyjmuje się jego pełną wartość 
charakterystyczną Qk,1. Innym oddziaływaniom zmiennym, mogącym wystąpić równocze-
śnie z oddziaływaniem wiodącym (oddziaływaniom towarzyszącym), przyporządkowuje się 
wartości kombinacyjne y0,i Qk,i. Jeżeli nie można w sposób jednoznaczny określić wiodącego 
oddziaływania zmiennego, należy przeprowadzić analizę porównawczą przyjmując kolej-
ne oddziaływania zmienne jako wiodące. W większości przypadków zmiany temperatury, 
skurcz czy nierównomierne osiadanie mogą zostać przyjęte jako oddziaływania towarzy- 
szące.

W wielu przypadkach wyznaczenie kombinacji efektów oddziaływań opiera się bezpo-
średnio na  wartościach obliczeniowych wszystkich oddziaływań zmiennych [7]:

 Ed = E {gG,j Gk,j; gp P; gQ,1 Qk,1; gQ,i y0,i Qk,i} j ≥ 1; i > 1. (11)

Kombinację oddziaływań podanych w nawiasach { } w (11) można zgodnie z [7] wyrazić 
jako

 Sj ≥ 1 gG,j Gk,j „+” gp P „+”  gQ,1 Qk,1 „+” Si > 1 gQ,i y0,i Qk,i. (12)
 

W przypadkach, gdy nie ma oddziaływania związanego ze wstępnym sprężeniem, 
wszystkie współczynniki gQ,i są równe i wyrażenie (12) przekształca się do postaci [3]:

 SgG,j,sup Gk,j,sup „+” SgG,j,inf Gk,j,inf „+”  gQ [Qk,1 „+” Si > 1 y0,i Qk,i]. (13)

Zgodnie z Załącznikiem Krajowym PN-EN 1990, dla stanów granicznych STR i GEO, 
zaleca się zamiast formuły (12) przyjąć mniej korzystny efekt oddziaływań wyznaczony we-
dług wyrażeń podanych poniżej

 Sj ≥ 1 gG,j Gk,j „+” gp P „+” gQ,1 y0,1 Qk,1 „+” Si > 1 gQ,i y0,i Qk,i, (14)

 Sj ≥ 1 xj gG,j Gk,j „+” gp P „+” gQ,1 Qk,1 „+” Si > 1 gQ,i y0,i Qk,i, (15)
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gdzie:
„+” – oznacza „należy uwzględnić w kombinacji z”,

S – oznacza efekt kombinacji,
x – współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych oddziaływań stałych G.

W wyrażeniu (14) wszystkie oddziaływania zmienne są przyjmowane jako wartości kom-
binacyjne (y0 Qk). W wyrażeniu (15) wybrane zostaje jedno wiodące oddziaływanie zmienne 
(pozostałe są traktowane jako oddziaływania towarzyszące), redukcji ulega natomiast war-
tość niekorzystnych oddziaływań stałych. Ten układ równań został wyprowadzony w opar-
ciu o fakt, że prawdopodobieństwo iż dwa lub więcej niezależnych oddziaływań przekroczy 
swoją wartość charakterystyczną w tym samym czasie jest mniejsze niż prawdopodobień-
stwo przekroczenia wartości charakterystycznej przez pojedyncze oddziaływanie [2].

Wartość obliczeniowa efektu oddziaływań wyznaczona na podstawie wyrażeń (14) i (15) 
zawsze będzie mniejsza niż ta wyznaczona na podstawie (12), co skutkuje mniejszym zu-
życiem materiału. Gdy oddziaływania zmienne będą większe niż oddziaływania stałe mniej 
korzystne będzie wyrażenie (14), w przeciwnym przypadku – (15).

Wartości współczynników kombinacyjnych y, stosowanych w obliczeniach budyn-
ków, dla powszechnie występujących oddziaływań podane zostały w Załączniku A normy  
PN-EN 1990, natomiast wartości tych współczynników dla obciążeń wykonawczych poda- 
no w Załączniku A1 normy PN-EN 1991-1-6.

Na rys. 12 przedstawiono schematycznie stany graniczne nośności EQU, STR i GEO dla 
budynku.

Rys. 12. Przykłady stanów granicznych EQU, STR i GEO [3]
Fig. 12. Examples of limit states EQU, STR and GEO [3]

W stałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych stanów granicznych nośności bu-
dynków, PN-EN 1990 podaje trzy zestawy (A, B, C) formuł i związanych z nimi wartości 
współczynników gF służących do wyznaczania wartości obliczeniowych oddziaływań. Jed-
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nocześnie zwraca się uwagę projektanta, na to że w przypadku, gdy stan graniczny zależy  
w dużym stopniu od oddziaływań stałych, zaleca się przyjmowanie górnych i dolnych war-
tości tego oddziaływania. Zalecenie to dotyczy głównie stanu granicznego związanego  
z równowagą statyczną budynku (EQU).

Równowagę statyczną (EQU) budynku lub dowolnej jego części (traktowanej jak cia-
ło sztywne) zaleca się sprawdzać posługując się wartościami obliczeniowymi z zestawu A. 
Kombinacja oddziaływań dla tego przypadku opiera się na równaniu (12), z jednym wiodą-
cym oddziaływaniem zmiennym, zmiennymi oddziaływaniami towarzyszącymi i oddziały-
waniami stałymi, które mogą być „niekorzystne” (jeżeli działają zgodnie z oddziaływaniami 
zmiennymi) lub „korzystne” (gdy działają przeciwnie do oddziaływań zmiennych). Należy 
zauważyć, że przy weryfikacji równowagi statycznej konstrukcji norma [7] nie dopuszcza 
innych reguł kombinacyjnych (tj. wzorów (14) i (15)).

Uwzględniając zalecane wartości współczynników częściowych g podane w uwadze 1 
do ww. tablicy, kombinację oddziaływań stałych i niekorzystnych zmiennych według wzoru 
(12) można zapisać jako

 1,10 S Gk,j,sup „+” 0,90 S Gk,j,inf „+” 1,50 Qk,1 „+” 1,50 Si ≥ 2 y0,i Qk,i. (16)

Jeżeli do zapewnienia równowagi statycznej budynku potrzebne są dodatkowe elementy 
stabilizujące, czyli sprawdzenie równowagi statycznej uwzględnia także nośność elemen-
tów konstrukcyjnych, to zamiast dwukrotnego sprawdzenia przy wykorzystaniu zestawu A 
i B wartości obliczeniowych oddziaływań, można przeprowadzić sprawdzenie jednokrot-
ne z wykorzystaniem wartości współczynników częściowych podanych w Uwadze 2 do  
tabl. A1.2(A) [7]. Równanie kombinacyjne (12) przyjmie wówczas postać

 1,35 S Gk,j,sup „+” 1,15 S Gk,j,inf „+” 1,50 Qk,1 „+” 1,50 Si ≥ 2 y0,i Qk,i. (17)

Przy obliczeniach elementów budynku (STR), nie uwzględniających oddziaływań 
geotechnicznych, wykorzystuje się zestaw B wartości obliczeniowych (tabl. A1.2(B) [7]).  
Załącznik Krajowy normy [7] zaleca przy sprawdzaniu stanów granicznych STR i GEO 
przyjmować jako miarodajną kombinację oddziaływań mniej korzystne z wyrażeń (14)  
i (15), które po wprowadzeniu odpowiednich wartości współczynników częściowych g  
z tabl. A1.2(B) [7]) przyjmą postać

 1,35 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” 1,50 Si ≥ 1 y0,i Qk,i, (18)

 1,15 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” 1,50 Qk,1 „+” 1,50 Si ≥ 2 y0,i Qk,i. (19)

Jak już wspomniano, wyrażenie (14) będzie bardziej niekorzystne, gdy oddziaływania 
zmienne są większe niż oddziaływania stałe (np. cienkie płyty żelbetowe, stal, drewno),  
w przeciwnym przypadku (np. grube płyty żelbetowe) bardziej niekorzystne będzie wyraże-
nie (15) [3].

Zgodnie z uwagą 4 tabl. A1.2(B) [7], w specyficznych przypadkach (np. w analizie nie-
liniowej) wartości gG i gQ można podzielić na gg i gq oraz współczynnik gSd uwzględniają-
cy niepewność modelu. Wartości gSd mieszczą się najczęściej w przedziale od 1,05 do 1,15  
(w wielu przypadkach najbardziej odpowiednia jest wartość 1,15 [3]).
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Dla elementów budynku (STR) uwzględniających oddziaływania geotechniczne i no-
śność gruntu (GEO) – stopy fundamentowe, pale, ściany części podziemnej – norma [7] de-
finiuje trzy podejścia, w zależności od tego, na jakie oddziaływania narażona jest konstruk-
cja. Zastosowanie wymienionych podejść jest określone w Załączniku Krajowym normy  
PN-EN 1997.

W podejściu 1 wartości obliczeniowe z tabl. A1.2(C) i tabl. A1.2(B) [7] stosuje się  
w oddzielnych obliczeniach, zarówno do oddziaływań geotechnicznych, jak i innych od-
działywań, którym poddana jest konstrukcję lub pochodzących od konstrukcji. Zazwyczaj 
wymiarowanie fundamentów przeprowadza się na podstawie tablicy A1.2(C) [7], a nośność 
konstrukcji na podstawie tabl. A1.2(B) [7].

Podejście 2 pozwala na zastosowanie wartości obliczeniowe z tabl. A1.2(B) [7]  
do wszystkich rodzajów oddziaływań (w tym również geotechnicznych).

Wykorzystując podejście 3 wartości obliczeniowe z tabl. A1.2(C), stosuje się do oddzia-
ływań geotechnicznych i jednocześnie stosuje się częściowe współczynniki z tabl. A1.2(B) 
[7] do innych oddziaływań działających na konstrukcje lub pochodzących od konstrukcji.

Te trzy podejścia różnią się sposobem, w jaki rozdzielane są współczynniki częściowe 
między oddziaływania, efekty oddziaływań, właściwości materiałowe i nośności.

W zaleceniach PN-EN 1990 nie ma żadnych odniesień dotyczących stanu granicznego 
nośności związanego ze zmęczeniem (FAT).  

Stany graniczne nośności dotyczące zniszczenia hydraulicznego (HYD) i wyparcia hy-
draulicznego (UPL) zaleca się [7] sprawdzać zgodnie z PN-EN 1997.

W sytuacji, gdy związek między oddziaływaniami i ich efektami jest nieliniowy norma 
[7] zaleca, aby wartość obliczeniową efektu w kombinacji oddziaływań wyznaczać według  
wyrażenia (10) lub (11), zależnie od względnego przyrostu efektów oddziaływań porówny-
wanego ze wzrostem wielkości oddziaływań.

W stanie granicznym użytkowalności PN-EN 1990 proponuje trzy rodzaje kombinacji 
oddziaływań: charakterystyczną, częstą i quasi-stałą.

Kombinacje, przyjmowane w odpowiednich sytuacjach obliczeniowych, powinny odpo-
wiadać sprawdzanym wymaganiom użytkowalności i kryteriom zachowania się konstrukcji.

Wartość obliczeniowa efektu oddziaływań w kombinacji charakterystycznej (dawniej 
zwanej rzadką) wyrażona jest wzorem:

 Ed = E {Gk,j; P;  Qk,1; y0,i Qk,i} j ≥ 1; i ≥ 1, (20)

w którym kombinację charakterystyczną oddziaływań podanych w nawiasach { } można 
zapisać jako

 Sj ≥ 1 Gk,j „+” P „+” Qk,1 „+” Si > 1 y0,i Qk,i. (21)

Kombinacja charakterystyczna jest zazwyczaj stosowana w nieodwracalnych stanach 
granicznych np. przekroczenie wartości granicznej rozwarcia rys w konstrukcjach betono-
wych.

W kombinacji częstej wartość obliczeniowa efektu oddziaływań wyznacza się jako

 Ed = E {Gk,j; P;  y1,1 Qk,1; y2,i Qk,i} j ≥ 1; i > 1, (22)

natomiast kombinację częstą podaną w nawiasie { } opisuje wzór
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 Sj ≥ 1 Gk,j „+” P „+” y1,1 Qk,1 „+” Si > 1 y2,i Qk,i. (23)

Kombinacja częsta jest zwykle stosowana w przypadku odwracalnych stanów gra- 
nicznych.

Wzór (24) podaje postać ogólną normowej [7] formuły na wartość obliczeniową efektu 
oddziaływań w kombinacji quasi-stałej

 Ed = E {Gk,j; P;  y2,i Qk,i} j ≥ 1; i ≥ 1. (24)

Quasi-stała kombinacja oddziaływań, stosowana do oceny efektów długotrwałych i wy-
glądu konstrukcji w odwracalnych stanach granicznych, podana w nawiasie { } wzoru (24) 
może zostać zapisana jako

 Sj ≥ 1 Gk,j „+” P „+” Si ≥ 1 y2,i Qk,i. (25)

Szczegółowe zalecenia dotyczące wyboru wartości reprezentatywnych oddziaływań 
sprężających oraz ewentualne modyfikacje wzorów (20) do (25) podano w odpowiednich 
częściach PN-EN 1991 do 1999.

W przypadku budynków wartości obliczeniowe w kombinacjach oddziaływań należy 
przyjmować według tablicy A1.4 [7]. Kombinacje te mogą zostać zapisane w postaci:
– kombinacja charakterystyczna

 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” Qk,1 „+” Si > 1 y0,i Qk,i, (26)

– kombinacja częsta

 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” y1,1 Qk,1 „+” Si > 1 y2,i Qk,i, (27)

– kombinacja quasi-stała

 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” y2,1 Qk,1 „+” Si > 1 y2,i Qk,i. (28)

6. Wnioski

Norma PN-EN 1990 jest dokumentem podstawowym w całym systemie Eurokodów. 
Podaje ona zasady i wymagania dotyczące projektowania oraz weryfikacji konstrukcji z za-
chowaniem bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości. Wprowadza zróżnicowane modele 
obliczeniowe dla stanów granicznych nośności i użytkowalności oraz wartości obliczeniowe 
odpowiednich podstawowych zmiennych projektowych (oddziaływań, właściwości materia-
łu, danych geometrycznych) wyznaczonych na podstawie ich wartości charakterystycznych 
albo reprezentatywnych, a także zestawy współczynników częściowych g i współczynników 
kombinacyjnych y.

Wartość charakterystyczna oddziaływania stałego wyznaczana jest jako wartość średnia, 
przy założeniu, że nie zmienia się ono znacząco w czasie projektowego okresu użytkowania 
konstrukcji i jego współczynnik zmienności jest mały, np. w przypadku ciężaru własnego 
konstrukcji wartość współczynnika zmienności nie przekracza 5% [2]. Jednak w przypadku 
konstrukcji bardzo czułych na zmienność oddziaływania stałego norma PN-EN 1990 naka-
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zuje przyjmować w obliczeniach dwie wartości charakterystyczne Gk,inf i Gk,sup, nawet gdy 
wartość współczynnika zmienności jest mała. Wartość niższa Gk,inf jest wówczas kwantylem 
5%, a wartość wyższa Gk,sup kwantylem 95% rozkładu statystycznego oddziaływania stałego, 
opisywanego zwykle rozkładem normalnym.

Zgodnie z normą PN-EN 1990 szczegółowo rozpatruje się jedynie przypadek, dla któ-
rego równanie stanu zapisać można za pomocą dwóch niezależnych od siebie składowych 
równania stanu, skalarowej, jednoparametrycznej nośności i stowarzyszonego z nią efektu 
oddziaływań [3, 6], przy czym wartości efektów oddziaływań należy wyznaczać stosując 
reguły kombinacyjne sformułowane dla przejściowych, trwałych i wyjątkowych sytuacji ob-
liczeniowych.

W trwałych lub przejściowych sytuacjach obliczeniowych norma [7] podaje dwie alterna-
tywne procedury tworzenia kombinacji oddziaływań, oparte na równaniu (12) albo bardziej 
niekorzystnym z równań (14) i (15). Dla stanów granicznych EQU, STR i GEO budynków 
Załącznik A1 normy [7] podaje trzy zestawy wartości obliczeniowych oddziaływań (A, B  
i C), które należy stosować przy tworzeniu kombinacji.

Wybór miarodajnej reguły kombinacyjnej powinien brać pod uwagę różne aspekty,  
w tym ekonomiczne oraz związane z pracochłonnością i przejrzystością analizy obliczenio-
wej. Polski Załącznik Krajowy normy [7] w stanach granicznych STR i GEO zaleca stoso-
wać kombinacje oddziaływań według (14) i (15). Na podstawie obliczeń przykładowych 
konstrukcji, zweryfikowanych ze względu na stan graniczny STR, można wykazać, że reguła 
kombinacyjna oparta na równaniu (12) prowadzi do znacząco większych efektów oddziały-
wań (wzrost nawet o 18%). Stosowanie reguły wykorzystującej równania (14) i (15) prowa-
dzi zatem do mniejszego zużycia materiału, lecz związane jest ze zwiększoną pracochłonno-
ścią obliczeń ze względu na większą liczbę rozpatrywanych kombinacji oddziaływań.

Na podstawie przeprowadzonych analiz [5] stwierdzono, że efekty oddziaływań wy-
znaczone dla stanu równowagi statycznej (EQU) budynku w oparciu o zestaw A wartości  
obliczeniowych oddziaływań (tabl. A1(a) [7], uwaga 1) przyjmują wartości bardziej nieko-
rzystne niż wyznaczone na podstawie alternatywnego zestawu współczynników (tabl. A1(a) 
[7], uwaga 2).
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