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Eurokody? Co to takiego?



Eurokody? Dlaczego o nich 
rozmawiamy?



Eurokody? Dlaczego o nich 
rozmawiamy?

(…)



Eurokody? Dlaczego o nich 
rozmawiamy?



Eurokody? Dlaczego o nich 
rozmawiamy?



Eurokody. Czy obligatoryjne 
do stosowania?



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (obowiązujący tekst jednolity ogłoszony w DZ.U. 2019, poz. 1065)
projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce odbywa się na podstawie
Eurokodów.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2017, poz. 2285) w Załączniku 1 (wykazie
PN powołanych w rozporządzeniu), w lp. 49, przywołane są tylko Eurokody. Polskie
Normy własne PN-B zostały z wykazu usunięte. Jedynie „w przypadku zamierzenia
budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o
zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w
przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o
zatwierdzeniu projektu budowlanego.
– można stosować Polskie Normy wymienione w lp. 49 załącznika nr 1 do
rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.”

Eurokody. Czy obligatoryjne 
do stosowania?



Stosowanie PN (eurokodów) -
obowiązkowe czy dobrowolne?

https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-
normalizacyjna/stanowisko-pkn-w-sprawie-dobrowolnosci-pn

Stanowisko PKN w kwestii dobrowolności stosowania Norm:
Na posiedzeniu 28 października 2010 roku Rada Normalizacyjna PKN
przyjęła wniosek, aby kierownictwo PKN zajęło oficjalne stanowisko w
kwestii dobrowolności stosowania norm, zwłaszcza w odniesieniu do
zapisu ust. 4 artykułu 5 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji.
Do zajęcia stanowiska jest konieczne odniesienie się do trzech ustępów tego
artykułu:
„2. Polska Norma może być wprowadzeniem Normy Europejskiej lub
Międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich
opublikowaniu w języku polskim".
Biorąc pod uwagę zapisy tych trzech ustępów stanowisko Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego jest następujące:
1. Stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne.
2. Powołanie się na PN w przepisie prawnym nie zmienia jej
dobrowolnego statusu, chyba że ustawodawca świadomie chce ten
status zmienić, co jest możliwe przez wyraźne wskazanie tylko w
postanowieniach innej ustawy.



Eurokody. Struktura

u Eurokody składają się z 10 grup:
• EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
• EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje,
• EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
• EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
• EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,
• EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
• EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
• EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
• EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzęsienie ziemi,
• EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
u W skład każdej grupy Eurokodów, z wyjątkiem EN 1990, wchodzi kilka odrębnych 

norm, których łącznie jest 58.
u Eurokody 2 do 6 i 9 są to tak zwane Eurokody materiałowe, które dotyczą

konstrukcji obiektów budowlanych projektowanych w różnych rozwiązaniach
materiałowych. Projektowanie według Eurokodów materiałowych zawsze wiąże
się z potrzebą uwzględnienia wymagań Eurokodu Podstawy projektowania
konstrukcji (często zwanego Eurokodem 0) oraz Eurokodu 1 Oddziaływania na
konstrukcje.

https://www.itb.pl/informacje-ogolne.html



Eurokody. Struktura

• PN-EN 1991
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje:
• Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar 

własny, obciążenia użytkowe w budynkach

• Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje 
w warunkach pożaru

• Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

• Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

• Część 1-5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne

• Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 
wykonywania konstrukcji

• Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

• Część 2: Obciążenia ruchome mostów

• Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

• Część 4: Silosy i zbiorniki https://www.itb.pl/informacje-ogolne.html



Eurokody. Struktura

• PN-EN 1992
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
• Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

• Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki 
pożarowe

• Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne

• Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze

• Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie

https://www.itb.pl/informacje-ogolne.html



Eurokody. Struktura

u PN-EN 1993
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych:

• Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
• Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na 

warunki pożarowe
• Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji 

z kształtowników i blach profilowanych na zimno
• Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji 

ze stali nierdzewnych
• Część 1-5: Blachownice
• Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
• Część 1-7: Konstrukcje płytowe
• Część 1-8: Projektowanie węzłów

https://www.itb.pl/informacje-ogolne.html



Eurokody. Struktura

• PN-EN 1995
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:
• Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły 

dotyczące budynków

• Część 1-2: Postanowienia ogólne -- Projektowanie konstrukcji z 
uwagi na warunki pożarowe

• Część 2: Mosty

https://www.itb.pl/informacje-ogolne.html



Eurokody. Struktura

• PN-EN 1996
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych:
• Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych

• Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki 
pożarowe

• Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie 
murów

• Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji 
niezbrojonych

https://www.itb.pl/informacje-ogolne.html



Eurokody. Co w środku?

https://www.itb.pl/informacje-ogolne.html



Eurokody. Co w środku?

https://www.itb.pl/informacje-ogolne.html



Eurokody. Mozliwości

Eurokody:

• umożliwiają korzystanie z wielu
alternatywnych procedur w zakresie
określania (projektowania)
odporności ogniowej;

• udostępniają część narzędzi
projektowych

• wskazują metody możliwe do
wykorzystania przy wykorzystaniu
zaawansowanych metod z
wykorzystaniem narzędzi
zewnętrznych (np. specjalistyczne
oprogramowanie).



Eurokody. Mozliwości



Eurokody. 
Procedura tradycyjna – dane 
tabelaryczne



Eurokody. 
Procedura tradycyjna – dane 
tabelaryczne



Eurokody.
Określanie (projektowanie)
nośności ogniowej konstrukcji
budynku



Eurokody. Mozliwości

Eurokody:

• umożliwiają korzystanie z wielu
alternatywnych procedur w zakresie
określania (projektowania)
odporności ogniowej;

• udostępniają część narzędzi
projektowych

• wskazują metody możliwe do
wykorzystania przy wykorzystaniu
zaawansowanych metod z
wykorzystaniem narzędzi
zewnętrznych (np. specjalistyczne
oprogramowanie).



Eurokody. Obciążenia

Wartości oddziaływań
mechanicznych (obciążeń
projektowych w warunkach
pożaru, obliczane zgodnie z
metodologią eurokodów w
ogromnej większości
przypadków są istotnie
mniejsze w stosunku do
oddziaływań w sytuacji
normalnej.



Etap I – wybór właściwych
scenariuszy pożarowych

Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe:

Etap II – ustalenie właściwych
pożarów obliczeniowych
odpowiadających wybranym
w etapie I scenariuszom
pożarowym



Etap III – obliczenia
temperatury elementów
konstrukcyjnych

Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe:

Przeprowadzając analizę temperatury w elemencie należy
uwzględnić lokalizację pożaru obliczeniowego względem
elementu. (…)

W zależności od pożaru obliczeniowego zaleca się stosowanie
następujących procedur:

• wykorzystując nominalna krzywą temperatura czas,
przeprowadza się analizę temperatury w elementach w
określonym czasie z pominięciem fazy studzenia;

• wykorzystując naturalne modele pożaru, przeprowadza się
analizę temperatury w elementach dla pełnego czasu
trwania pożaru łącznie z fazą stygnięcia;



Etap IV – obliczenia
mechanicznego zachowania
się konstrukcji poddanej
oddziaływaniu pożaru

Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe:



Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe:

http://www.ikb.edu.pl/PL/Presentations/presentation%20WP1%20PL_%20pdf.pdf



Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe – pożary obliczeniowe

NOMINALNE KRZYWE TEMPERATURA - CZAS

https://www.piks.com.pl/wp-content/uploads/2015/05/SD007a-PL-EU.pdf

Etap II – ustalenie właściwych
pożarów obliczeniowych
odpowiadających wybranym
w etapie I scenariuszom
pożarowym



Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe – pożary obliczeniowe

NOMINALNE KRZYWE TEMPERATURA - CZASEtap II – ustalenie właściwych
pożarów obliczeniowych
odpowiadających wybranym
w etapie I scenariuszom
pożarowym

http://www.ikb.edu.pl/PL/Presentations/presentation%20WP1%20PL_%20pdf.pdf



Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe – pożary obliczeniowe

NATURALNE MODELE POŻARU

Koncepcja „naturalnego bezpieczeństwa
pożarowego" jest to bardziej realistyczne
i bardziej wiarygodne podejście do analizy
bezpieczeństwa strukturalnego
w przypadku pożaru obejmujące aktywne
środki zwalczania pożaru i rzeczywistą
charakterystykę pożaru. Metodologia ta
została opracowana w oparciu o podejście
statystyczne, probabilistyczne
i deterministyczne oraz związane z tym
analizy. Można ją stosować w odniesieniu
do wszystkich materiałów konstrukcyjnych
i wszystkich typów budynków. Rysunek
przedstawia porównanie "naturalnych"
wykresów pożaru przy różnych
konfiguracjach (wielkość stref, obciążenia
ogniowe, izolacja ścian, charakterystyki
palności) ze standardowym wykresem wg
ISO.

Etap II – ustalenie właściwych
pożarów obliczeniowych
odpowiadających wybranym
w etapie I scenariuszom
pożarowym



Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe – pożary obliczeniowe

NATURALNE MODELE POŻARU

Etap II – ustalenie właściwych
pożarów obliczeniowych
odpowiadających wybranym
w etapie I scenariuszom
pożarowym



Eurokody.
Procedura Projektowania konstrukcji na warunki pożarowe – pożary obliczeniowe

NATURALNE MODELE 
POŻARU:

Uproszczone modele pożaru
• Pożary strefowe

• Oddziaływania 
zewnętrzne

• (pożar parametryczny)
• Pożary lokalne

Zaawansowane modele 
pożaru:

• jednostrefowe
• dwustrefowe
• modele numerycznej 

mechaniki płynów (CFD)



Eurokody: Etap II
Pożar obliczeniowy

Parametryczne krzywe temperaturowa
ważne są dla stref pożarowych o
powierzchni do 500m2 i wysokości do
4,0m.

NATURALNE MODELE 
POŻARU:

Uproszczone modele pożaru
• Pożary strefowe

• Oddziaływania 
zewnętrzne

• (pożar parametryczny)
• Pożary lokalne

Zaawansowane modele 
pożaru:

• jednostrefowe
• dwustrefowe
• modele numerycznej 

mechaniki płynów (CFD)



Eurokody: Etap II
Pożar obliczeniowy

NATURALNE MODELE 
POŻARU:

Uproszczone modele pożaru
• Pożary strefowe

• Oddziaływania 
zewnętrzne

• (pożar parametryczny)
• Pożary lokalne

Zaawansowane modele 
pożaru:

• jednostrefowe
• dwustrefowe
• modele numerycznej 

mechaniki płynów (CFD)



Eurokody: Etap II
Pożar obliczeniowy

Jest to jeden z najprostszych modeli pozwalających
obliczać oddziaływania pożaru, w którym nie występuje
rozgorzenie. Umożliwia on oszacowanie temperatury
wzdłuż osi płomienia oraz wartości strumienia ciepła
oddziaływującego na powierzchnię elementów konstrukcyjnych, dzięki
czemu możliwe jest oszacowanie ich temperatury.

NATURALNE MODELE 
POŻARU:

Uproszczone modele pożaru
• Pożary strefowe

• Oddziaływania 
zewnętrzne

• (pożar parametryczny)
• Pożary lokalne

Zaawansowane modele 
pożaru:

• jednostrefowe
• dwustrefowe
• modele numerycznej 

mechaniki płynów (CFD)



Eurokody: Etap II
Pożar obliczeniowy

Modele strefowe wymagają stosowania oprogramowania numerycznego,
za pomocą którego jest określana temperatura gazów w środowisku
pożaru w funkcji czasu. Modele te opierają się na założeniu, że
temperatura jest jednakowa w każdej ze stref. Uproszczenie to powoduje,
że modele te nie powinny być stosowane do oceny wpływu pożaru na
pojedyncze elementy konstrukcji.

NATURALNE MODELE 
POŻARU:

Uproszczone modele pożaru
• Pożary strefowe

• Oddziaływania 
zewnętrzne

• (pożar parametryczny)
• Pożary lokalne

Zaawansowane modele 
pożaru:

• jednostrefowe
• dwustrefowe
• modele numerycznej 

mechaniki płynów (CFD)

Grubość górnej warstwy w funkcji czasu.



Eurokody: Etap II
Pożar obliczeniowy

Modele numerycznej mechaniki płynów wymagają stosowania jeszcze
bardziej zaawansowanego oprogramowania numerycznego (CFD)
umożliwiającego określenie w każdym punkcie analizowanej strefy
wartości zmiennych termodynamicznych i aerodynamicznych. Modele
numerycznej mechaniki płynów są systemami analizy obejmującej
przepływy ciepła, płynu i zjawisk towarzyszących poprzez rozwiązywanie
podstawowych równań przepływu płynu.

NATURALNE MODELE 
POŻARU:

Uproszczone modele pożaru
• Pożary strefowe

• Oddziaływania 
zewnętrzne

• (pożar parametryczny)
• Pożary lokalne

Zaawansowane modele 
pożaru:

• jednostrefowe
• dwustrefowe
• modele numerycznej 

mechaniki płynów (CFD)



Eurokody. Podejście inżynierskie

Koncepcja nowoczesnej 
inżynierii pożarowej.

Koncepcji Naturalnego
Bezpieczeństwa Pożarowego jest
oparta na fizycznie określonych
oddziaływaniach termicznych.
W przeciwieństwie do
konwencjonalnego projektowania,
istotną rolę odgrywają parametry takie
jak wielkość obciążenia pożarowego,
szybkość wydzielania ciepła i wielkość
wentylacji, możliwość wystąpienia
rozgorzenia, czynne i bierne środki
ochrony.



Eurokody. Mozliwości

Proste modele obliczeniowe

Etap III – obliczenia
temperatury elementów
konstrukcyjnych

Etap IV – obliczenia
mechanicznego zachowania
się konstrukcji poddanej
oddziaływaniu pożaru



Eurokody. Etap III, IV
Proste modele obliczeniowe

• Metoda strefowa

• Metoda izotermy 500



• Nośność
• Temperatura krytyczna
• Narastanie temperatury

• wskaźnik wykorzystania nośności na
początku pożaru ( w czasie t=0)

Eurokody. Etap III, IV
Proste modele obliczeniowe



• Metoda zredukowanego
przekroju

• Metoda zredukowanych
wytrzymałości

Eurokody. Etap III, IV
Proste modele obliczeniowe



Eurokody. Etap III, IV
Zaawansowane modele 
obliczeniowe

Zaawansowane metody
obliczeniowe wymagają użycia
do analizy odpowiedzi
mechanicznej konstrukcji
specjalistycznego
oprogramowania.
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