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s t r e s z c z e n i e

Projektowanie obiektów kubaturowych wg współczesnej generacji norm europejskich stawia 
przed autorami projektów architektoniczno-budowlanych nowe wymagania w zakresie 
zarządzania niezawodnością takich budynków. Problemy niezawodności należy sformułować 
już na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego – w projekcie budowlanym, w sposób 
jednoznaczny, zobowiązujący autorów projektów wykonawczych, a także firmy wykonawcze 
do dostarczenia budynku o parametrach eksploatacyjnych zgodnych z oczekiwaniami inwestora. 
Podstawy merytoryczne i formalne w tym zakresie są sformułowane w eurokodzie Pn-en 1990 
oraz w europejskich normach wykonania konstrukcji. Problemy współczesnego zarządzania 
niezawodnością obiektów kubaturowych odniesiono do przypadków projektowania lekkich 
stalowych hal wielkopowierzchniowych.

Słowa kluczowe:  niezawodność, klasy konsekwencji, klasy konstrukcyjne, klasy wykonania

a b s t r a c t

the design of steel buildings according to contemporary generation of european standards 
put authors of architectural and construction projects before new requirements on a range of 
reliability management of this kind of buildings. reliability problems should be formulated on 
early stage of investment process – in explicit manner in building permit design, obligating au-
thors of detailing designs and construction companies to execute buildings with utilization pa-
rameters consistent with investor expectations. content-related and formal bases on this range 
are formulated in Pn-en 1990 and in european construction execution standards. Problems 
of contemporary steel buildings reliability management were limited to the cases of large-scale 
light-weight steel halls design.
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1.  Wstęp

zakres i forma projektu budowlanego wg dotychczasowych uregulowań krajowych [1], 
traktują kwestie niezawodności budynków dość ogólnikowo, co umożliwia firmom wyko-
nawczym realizację nawet dużych inwestycji zgodnie z tzw. projektami zamiennymi, tak-
że w przypadkach, gdy inwestor wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, dostarczy  
własny projekt wykonawczy. W licznych znanych autorom przypadkach, budynki kuba-
turowe zrealizowane wg projektu zamiennego mają zaniżone wymagania bezpieczeństwa 
względem opracowań inwestorskich. Ponadto poszukując oszczędności materiałowych,  
autorzy projektów zamiennych często decydują się na rozwiązania konstrukcyjne o cha-
rakterze prototypowym, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji. 
Przykładem negatywnym takiego budownictwa są liczne realizacje z lat 90. XX w. wielko-
powierzchniowych hal stalowych z lekką obudową. Wymagania niezawodności takich hal 
formułowane w opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego najczęściej 
ograniczają się do lakonicznego przywołania norm krajowych. stwarza to autorom projek- 
tów wykonawczych możliwość arbitralnej interpretacji parametrów eksploatacyjnych, 
zwłaszcza w zakresie obciążenia śniegiem. dachy hal z lekką obudową wymagają per- 
manentnego odśnieżania, a ponoszone z tego powodu przez użytkowników wysokie ko- 
szty eksploatacji były i są niewspółmierne do doraźnych korzyści, jakie osiągnęły firmy 
wykonawcze realizujące takie inwestycje. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. [1] nowelizujące szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego nie  
wprowadza zmian w obszarze zarządzania niezawodnością obiektów budowlanych wzglę-
dem wcześniejszych uregulowań z roku 1998 (por.: dz. u. nr 140, poz. 906).

skutecznym sposobem zahamowania opisanych procesów o charakterze patologii bu-
dowlanej jest nowelizacja zakresu projektu budowlanego, uwzględniająca reguły zarzą- 
dzania niezawodnością obiektów kubaturowych wg eurokodu Pn-en 1990 [2] i europej- 
skich norm wykonania konstrukcji [3]. należy uściślić, że w pracy nie postulujemy no- 
welizacji rozporządzenia ministerialnego [1], lecz takie poszerzenie kompetencji auto- 
rów projektów budowlanych, które nie wymagają nowych uregulowań prawnych.

2.  Elementy zarządzania niezawodnością obiektów budowlanych

eurokod Pn-en 1990 [2] jest normą nowoczesną, wykorzystującą zaawansowane mate-
matycznie rozwiązania teorii niezawodności konstrukcji. taki charakter mają  przyjęte w tej 
normie dwie ekwiwalentne miary niezawodności konstrukcji - prawdopodobieństwo znisz-
czenia Pf  oraz wskaźnik niezawodności β, powiązane ze sobą zależnością:

 Pf = Φ(–β), (1)

gdzie:
Φ(–β) – skumulowana funkcja standaryzowanego rozkładu normalnego. Wykres 

funkcji (1) pokazano na il. 1.
W celu inżynierskiego ujęcia niezawodności w normie [2] wprowadzono pojęcie trój-

stopniowej klasy konsekwencji (consequences  class) oznaczonej symbolami cc1, cc2  
i cc3 (por.: tabela 1). Klasy konsekwencji zostały zdefiniowane w zależności od ryzy-
ka zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz ekonomicznych konsekwencji zniszczenia  
konstrukcji lub braku jej zdatności do użytkowania.
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Il. 1. zależność prawdopodobieństwa niezawodności Pf od wskaźnika niezawodności β
Ill. 1. relation between probability of reliability Pf and reliability index β

t a b e l a  1
Definicje klas konsekwencji wg PN-EN 1990

Klasa
konsekwencji opis Przykłady konstrukcji 

budowlanych i inżynierskich

cc3
Wysokie zagrożenie życia ludzkiego lub 
bardzo duże konsekwencje ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe

Widownie budynki użyteczności 
publicznej, których konsekwencje 
zniszczenia są wysokie

cc2

Przeciętne zagrożenie życia ludzkiego 
lub znaczne konsekwencje ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe

Budynki mieszkalne i biurowe oraz 
budynki użyteczności publicznej, 
których konsekwencje zniszczenia 
są przeciętne

cc1
niskie zagrożenie życia ludzkiego lub 
nieznaczne konsekwencje ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe

Budynki rolnicze, w których ludzie 
zazwyczaj nie przebywają, oraz 
szklarnie

Klasy konsekwencji cc1, cc2 i cc3 są stowarzyszone z odpowiednimi trzema kla- 
sami niezawodności konstrukcji (reliability class) rc1, rc2 i rc3, dla których w normie 
[2] określono poziomy niezawodności i podano minimalne zalecane wartości wskaźnika 
niezawodności β, przypisane stanom granicznym nośności (por.: tabela 2). zaawansowane 
metody probabilistycznej analizy niezawodności konstrukcji budowlanych, wykorzystują-
ce specyfikacje wg tabeli 2, są zalecane w zapisach normy Pn-en 1990 do kalibrowania  
miar bezpieczeństwa w inżynierskiej metodzie współczynników częściowych. dla klasy  
niezawodności rc2 odpowiadającej klasie konsekwencji cc2 wartości współczynników 
częściowych zostały wykalibrowane w odpowiednich eurokodach branżowych.

t a b e l a  2
Minimalne wartości wskaźnika niezawodności β przypisane klasom niezawodności RC

Klasa niezawodności Minimalne wartości βu

okres odniesienia 1 rok okres odniesienia 50 lat
rc3 5,2 4,3
rc2 4,7 3,8
rc1 4,2 3,3
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W szczególności współczynniki podstawowych obciążeń stałych i zmiennych γF są wy-
specyfikowane w załączniku a1 normy Pn-en 1990, zaś współczynniki materiałowe γM  
w poszczególnych częściach eurokodów Pn-en 1992 – Pn-en 1999. adresatami wskaź-
ników niezawodności wg tabeli 2 są głównie konstruktorzy wymiarujący elementy nośne 
budynków, przy czym na obecnym etapie zaawansowania badań dopuszcza się projekto- 
wanie budynków w klasach niezawodności rc1 i rc 3 także uproszczonymi metodami  
inżynierskimi. Łatwym sposobem zróżnicowania wymagań niezawodności jest korekta  
wartości współczynników obciążenia γF, za pomocą współczynników korekcyjnych KFI  
zestawionych w tabeli 3.

t a b e l a  3
Wartości współczynników KFI do oddziaływań wg PN-EN 1990

Współczynnik
korekcyjny

Klasa niezawodności
rc1 rc2 rc3

KFI 0,9 1,0 1,1

Wskaźnik niezawodności konstrukcji β, podobnie jak prawdopodobieństwo zniszcze- 
nia konstrukcji Pf, jest funkcją zmiennych projektowych X1, X2, X3, ..., Xn. niektóre z tych 
zmiennych, głównie obciążenia, są funkcjami zależnymi od czasu eksploatacji konstruk- 
cji. Konsekwencją tego faktu jest zależność wyżej wymienionych miar niezawodności od 
czasu, co wiąże obliczenia probabilistyczne z koncepcją projektowania na okres trwałości.

t a b e l a  4
Kategorie projektowego okresu użytkowania wg PN-EN 1990

Kategoria projektowego 
okresu użytkowania

Projektowy okres  
użytkowania Td w latach Przykłady konstrukcji

1 10 konstrukcje tymczasowe
2 10–25 elementy wymienialne
3 15–30 konstrukcje rolnicze i podobne
4 50 budynki zwykłe
5 100 budynki monumentalne, mosty

Projektowanie obiektu budowlanego wymaga zatem określenia projektowego  okresu 
użytkowania konstrukcji Td, czyli przedziału czasu, w którym konstrukcja lub jej część ma 
być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i przewidywanym utrzymaniem, bez potrzeby 
większych napraw.  W normie Pn-en 1990 [1] wprowadzono usystematyzowany podział 
projektowych okresów użytkowania na 5 kategorii, przytoczonych w tabeli 4.

W większości przypadków obiekty kubaturowe projektuje się, przyjmując 4. kategorię 
okresu projektowania, co odpowiada 50-letniemu projektowemu okresowi użytkowania 
obiektu budowlanego.

W normie Pn-en 1990 [1] podano w sposób jawny zalecane wartości minimalne  
wskaźnika niezawodności β jedynie dla stanów granicznych nośności dla okresu odniesie- 
nia T = 1 rok i T = 50 lat. zróżnicowane okresy użytkowania budynków Td wg tabeli 4 
wymagają podania formuły interpolacyjnej dla wskaźnika niezawodności β odpowiadające- 
go przyjętej kategorii projektowego okresu użytkowania. dla małych wartości prawdopo- 
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dobieństwa Pf, można przyjąć, że pomiędzy wskaźnikami niezawodności dla okresu od- 
niesienia T = n lat i T = 1 rok zachodzi relacja:

 Φ(–βn) = [Φ(–β1)]
n. (2)

Wykres zależności β1 – βn wg relacji (2) pokazano na il. 2.

Il.  2. zależność wskaźnika niezawodności dla okresu odniesienia n lat od wskaźnika niezawodności 
dla okresu 1 rocznego

Ill. 2. relationship between reliability index for n years period and reliability index  
for one year period

Praktycznym przykładem redukcji charakterystycznych obciążeń zmiennych Qkn w cza-
sie n ≠ 50 lat jest zastosowanie odpowiednich wzorów teorii niezawodności dla oddziały- 
wań klimatycznych, opisanych rozkładami prawdopodobieństwa dla wartości maksymal-
nych. W szczególności dla oddziaływań temperatury obowiązuje formuła:

 Tk,n = Tk,50 {ki ± kj [ln-ln (1 – 1/n)]} = Tk,50 ηd, (3)

gdzie:
Tk,50  – wartości charakterystyczne (maksymalne lub minimalne) temperatury po- 

wietrza w cieniu z rocznym prawdopodobieństwem przekroczenia rów- 
nym 0,02,

ki , kj – mnożniki wyspecyfikowane w normie Pn-en 1991-1-5 [4].
dla obciążenia śniegiem obowiązuje formuła podana w normie Pn-en 1991-1-3[5]:
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gdzie:
sk,50 – wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu wg [5],
v  – współczynnik zmienności wyspecyfikowany w normie [5].
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formuła redukcyjna dla bazowej prędkości wiatru wg normy Pn-en 1991-1-4 [6]:
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Wartości współczynników konwersji ηd charakterystycznych oddziaływań śniegu, wiatru 
i temperatury, dla przykładowych okresów powrotu n zestawiono w tabeli 5.

t a b e l a  5
Wartości współczynników konwersji dla oddziaływań klimatycznych

okres 
powrotu
n [lata]

Współczynnik konwersji ηd
oddziaływanie

sk νb Tmax Tmin

10 0,68 0,90 0,92 0,79
15 0,76 0,93 0,94 0,84
25 0,86 0,96 0,97 0,91
30 0,90 0,97 0,98 0,94
50 1,00 1,00 1,00 1,00

alternatywną metodą wyznaczenia wartości charakterystycznych oddziaływań klima-
tycznych Qkn wobec metody analitycznej (por.: wzory (3)–(5)) jest metoda graficznej inter-
pretacji maksimów rocznych rejestrowanych na stacjach meteorologicznych. Jest to podejś- 
cie szczególnie zalecane dla budynków wrażliwych na działania klimatyczne, na przykład  
dla stalowych hal wielkopowierzchniowych z lekką obudową, dla których dominującym 
obciążeniem jest obciążenie dachu śniegiem. niezawodność, a także komfort eksploata- 
cyjny tych budynków zależy od precyzyjnej prognozy obciążenia śniegiem w projekto- 
wanym okresie ich użytkowania. na ilustracji 3 pokazano wyniki pomiarów ciężaru pokry- 
wy śnieżnej na gruncie, przeprowadzonych w latach 1950–2000 na trzech przykładowych 
stacjach meteorologicznych zlokalizowanych w częstochowie, Łodzi i rzeszowie wg da-
nych z pracy [6]. z ilustracji 3 wynika, że prognozując obciążenie śniegiem – dla dachu 
hipotetycznego budynku zrealizowanego wg tego samego projektu budowlanego i wyko-
nawczego oraz projektowego okresu użytkowania T = 50 lat można przyjąć: w częstocho- 
wie sk = 1,04 kn/m2, w Łodzi sk = 1,82 kn/m2 i w rzeszowie sk = 1,14 kn/m2. są to obcią- 
żenia charakterystyczne pokrywy śnieżnej na gruncie, różniące się w sposób istotny po- 
między sobą, a także różniące się od prognozy normowej wg Pn-en 1991-1-3.

oczekiwana jakość produktu finalnego – budynku – wymaga zapewnienia zabezpie- 
czeń systemowych także w fazie wykonawstwa. Podstawowe elementy zarządzania jakoś- 
cią wykonawstwa są sformułowane w normach odbiorowych, np. dla konstrukcji metalo-
wych są one podane w normie europejskiej [3]. spośród szczegółowych procedur i spe-
cyfikacji opisanych w tej normie istotne znaczenie dla zapewnienia jakości wykonawstwa  
ma sformułowanie w projekcie budowlanym wymaganej klasy wykonania konstrukcji – po-
czynając od najmniej rygorystycznej eXc1, do najbardziej rygorystycznej eXc4. Wybór 
klas wykonania wg normy [3] jest uzależniony od kategorii wytwarzania i kategorii użyt- 
kowania oraz powiązany z klasami konsekwencji podanymi w tabeli 1.
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Il. 3. realizacje wartości maksymalnych rocznych ciężaru pokrywy śnieżnej na gruncie 
zarejestrowane na trzech stacjach meteorologicznych w latach 1950–2000 wg pracy [7]

Ill. 3. Maximum annual weight of ground snow layer value realizations registered in three 
meteorological stations in years 1950–2000 according to [7]

3.  Wnioski

eurokody stanowią nową generację norm, które prowadzą do głębokich zmian syste- 
mowych na każdym etapie cyklu inwestycyjnego. Podstawę merytoryczną fazy projekto- 
wania stanowi eurokod Pn-en 1990, w którym sformułowano podstawowe elementy za-
rządzania niezawodnością budynków i budowli. We współczesnym opracowaniu każ- 
dego projektu budowlanego należy znowelizować jego zakres, podając obok elementów 
sformułowanych w rozporządzeniu [1] dodatkowo: klasę konsekwencji budynku cc, kla-
sę niezawodności rc, kategorię projektowego okresu użytkowania oraz klasę wykona- 
nia konstrukcji eXc. zaleca się ponadto, dla budynków wrażliwych na działania klima- 
tyczne, zwłaszcza dla budynków klasy cc3, formułować precyzyjne prognozy obciążeń, 
wyprowadzone z wieloletnich obserwacji meteorologicznych.
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Badania naukowe zostały wykonane w ramach realizacji projektu „Innowacyjne środki  
i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infra- 
struktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, współfinansowanego przez 
unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Programu 
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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