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Niezawodno�� konstrukcji pełniła zawsze wa�n� rol� w sztuce budowlanej, 
okre�laj�c prawdopodobie�stwo awarii obiektów projektowanych b�d� istniej�-
cych, a tak�e pozwalaj�c na przedsi�wzi�cie odpowiednich metod in�ynierskich 
eliminuj�cych potencjalne zagro�enia w tym zakresie. Nowego znaczenia tej dzie-
dzinie wiedzy nadały normy projektowe Eurocode, w obr�bie których znalazły si� 
bardzo szczegółowe wymagania dotycz�ce projektowania budynków i innych kon-
strukcji z uwzgl�dnieniem indeksu niezawodno�ci. Pojawił si� równie� podział na 
odpowiednie klasy konstrukcji, którym ma towarzyszy� ró�ny poziom niezawod-
no�ci, a dla których wprowadza si� ró�ne przedziały zmienno�ci tego indeksu. 
Modelowanie niezawodno�ci konstrukcji i elementów instalacji przemysłowych 
odbywało si� dotychczas na podstawie wyznaczenia prawdopodobie�stwa awarii, 
ale wyznaczanie indeksu nie jest elementem nowym, gdy� w badaniach nauko-
wych stworzono ju� wiele teorii na ten temat. Metoda zaproponowana do wyko-
rzystania w przepisach Eurocode 0 jest oparta o funkcj� graniczn�, której warto�� 
(wyra�ana najcz��ciej w napr��eniach lub w przemieszczeniach) orzeka o zapasie 
bezpiecze�stwa, który dzieli konstrukcj� projektowan� lub istniej�c� od stanu awa-
rii. W przeciwie�stwie jednak do deterministycznych metod projektowych stoso-
wanych poprzednio w �wietle obowi�zuj�cej normy nale�y wyznaczy� warto�� 
oczekiwan� oraz odchylenie standardowe tej funkcji, której iloraz jest wła�nie po-
szukiwanym indeksem. Oczywiste jest wi�c, i� okre�lanie niezawodno�ci b�dzie 
wymaga� nowych metod obliczeniowych, �cisłego zwi�zku pomi�dzy projektowa-
niem i badaniami, statystycznej obróbki danych, jak równie� nowych przepisów 
prawnych. Metody losowe w mechanice konstrukcji i materiałów były od dawna 
przedmiotem zainteresowania wielu naukowców, w których to dziedzinach Polska 
ma znacz�ce osi�gni�cia na arenie mi�dzynarodowej. Niniejszy zeszyt stanowi 
przegl�d wa�niejszych zastosowa� metod probabilistycznych i analizy niezawod-
no�ci w zakresie konstrukcji stalowych oraz dziedzin pokrewnych, jak np. mecha-
nika materiałów niejednorodnych. W obydwu tych dziedzinach badawczych teoria 
niezawodno�ci pełni wa�n� rol� ze wzgl�du na d��no�� do zmniejszenia masy 
konstrukcji poprzez optymalne kształtowanie i projektowanie wymiarów poszcze-
gólnych elementów i ich poł�cze� z zachowaniem odpowiedniego poziomu nieza-
wodno�ci. Jednocze�nie zastosowanie analizy probabilistycznej do modelowania 
własno�ci efektywnych cieczy z nanocz�stkami stanowi oryginalny wkład do dy-
namicznie rozwijaj�cej si� nowej dziedziny wiedzy, jak� niew�tpliwie jest nano-
technologia. Wyniki przedstawionych bada� były przedmiotem projektu badawczego 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego w ramach grantu NN 519-386-636.  
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