
Jeszcze raz w sprawie norm

W nawiązaniu do dwóch artykułów opublikowanych niedawno w „Inżynierze 
Budownictwa” (O. Donajko 9/2016 oraz W. Ciołek 3/2017), dotyczących 
warunków stosowania Eurokodów oraz Polskich Norm, nasunęły mi się 
następujące uwagi.
Z pewnym niepokojem odczytałem zawarte w nich informacje o problemie 
wykonywania ekspertyz w oparciu o takie lub inne pakiety norm. Otóż mój 
niepokój wynika z faktu, że mam jeszcze ciągle w pamięci znamienne słowa 
prof. Bohdana Lewickiego, który na szeregu konferencji zwracał uwagę na 
fundamentalny fakt, że normy służą do projektowania nowych konstrukcji, 
natomiast analiza istniejących konstrukcji powinna opierać się na 
rzeczywistym ich stanie „tu i teraz”. Można bowiem antropomorfizując 
stwierdzić, że istniejąca konstrukcja „nie wie”, według jakich norm była 
zaprojektowana.
Na poparcie tej tezy wspomnę o sytuacji, jaka miała miejsce, gdy w połowie lat
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wprowadzano normę PN-76/B-03264 i 
niektórzy projektanci ze zdziwieniem stwierdzili, że w świetle tejże normy 
typowe wówczas belki stropowe DMS oraz DZ-3 nie spełniały wymogów stanu
granicznego nośności w aspekcie ścinania. Czy miało to oznaczać, że 
wykonane do tamtej pory stropy należało masowo wzmacniać lub też 
mieszkańców ewakuować? Oczywiście nikt takiego nonsensownego wniosku 
nie wyciągnął (na szczęście). Formalnie jednak stropy te wymogów 
normowych nie spełniały. W tej sytuacji rzetelna analiza stanu granicznego 
ścinania konkretnego stropu w konkretnym miejscu musiała opierać się na 
jego aktualnym wytężeniu, wynikającym z analizy modelu najbliższego 
rzeczywistości.
Drugi przykład to sytuacja, z jaką miałem do czynienia kilkanaście lat temu, 
gdy zawalił się żelbetowy stropodach, a sprawa tej katastrofy toczyła się od 
dłuższego czasu w sądzie. Wypowiadało się już dwóch biegłych sądowych, 
których wnioski były diametralnie różne: według jednego z nich stropodach nie
powinien się zawalić, natomiast według drugiego – wręcz odwrotnie. Z czego 
wynikały te rozbieżności? Otóż według pierwszego biegłego konstrukcja 
stropodachu spełniała normowe wymogi częściowego zamocowania na 
ścianach (numer normy jest w tym wywodzie nieistotny), natomiast według 
drugiego – te wymogi nie były spełnione. Spór trwał, a o zaistniałym fakcie 
katastrofy biegli jakby zapomnieli. A tymczasem wystarczyło dokonać analizy 
stanu rzeczywistego, w nawiązaniu do zaistniałej sytuacji: parametry betonu i 
stali dało się łatwo ustalić, wszak materiałów wyjściowych po katastrofie było 
aż nadto, można było także łatwo zidentyfikować pierwotne rozmieszczenie 



zbrojenia. W tej sytuacji analiza stanu granicznego złamania, w oparciu o 
najprostszą teorię linii załomów dała jednoznaczną odpowiedź, jakie faktycznie
było wytężenie analizowanego stropu i że nic go nie mogło uchronić od 
katastrofy.
Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że w świetle filozofii współczesnych 
norm (także Eurokodów) projektuje się każdy element konstrukcyjny w 
pewnym stanie granicznym, z uwzględnieniem określonego – różnego od 
zera! – prawdopodobieństwa jego wystąpienia. W odniesieniu do wybranego 
stanu granicznego nośności oznacza to projektowanie stanu katastrofy, 
jednakże z tak małym prawdopodobieństwem jego wystąpienia, że mamy do 
czynienia z tak zwaną „praktyczną pewnością” (w cudzysłowie, bo pewnością 
ścisłą ona nie jest). Jak nas jednak uczy wieloletnie doświadczenie, jest to 
słuszne podejście, bo przecież katastrofy obiektu prawidłowo 
zaprojektowanego nikt nigdy nie widział.
Tymczasem analiza konkretnego elementu konstrukcyjnego w aspekcie jego 
bezpiecznego lub prawidłowego użytkowania (co jest podstawowym tematem 
wielu ekspertyz) wymaga znajomości rzeczywistego stanu naprężeń lub 
odkształceń, bez całego balastu probabilistycznego. Ekspert (rzeczoznawca) 
musi w tej sytuacji brać pod uwagę średnie cechy materiałowe i średnie 
obciążenia, na bazie których może określić globalny współczynnik 
bezpieczeństwa, podając we wnioskach, czy dany poziom wytężenia można 
uznać za dopuszczalny czy też niedopuszczalny. A nie ma to nic wspólnego z 
normowym ujęciem problemu, w którym zresztą sprawa globalnego 
współczynnika pewności w ogóle nie jest definiowana.
Jak widać, sprawa analiz istniejących konstrukcji wykracza poza standardowy 
zakres pracy projektanta konstrukcji: wymaga pogłębionych rozważań i 
dużego doświadczenia w tej dziedzinie. Szkoda zatem, że status 
rzeczoznawcy budowlanego, którego główną domeną powinny być tego typu 
analizy i interpretacje, jest tak enigmatyczny i niedookreślony w aktualnym 
stanie prawnym. Pozostaje mieć nadzieję, że nie jest to sytuacja ostateczna.
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