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OPORY TARCIA GRUNTU NA POWIERZCHNIACH
BOCZNYCH FUNDAMENTÓW GàĉBOKICH
W WARUNKACH ODPRĉĩONEGO PODàOĩA1
Zdzisáaw Skutnik, Piotr Król
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwaĪania na temat wpáywu odprĊĪenia podáoĪa
na ocenĊ noĞnoĞci gruntów tego podáoĪa w warunkach posadowienia poĞredniego. Na podstawie przeprowadzonych sondowaĔ dylatometrycznych DMT, przeprowadzonych przed
wykonaniem wykopu i po jego wykonaniu, wykazano, Īe czynnoĞü ta nie zawsze powoduje
odprĊĪenie podáoĪa, a przede wszystkim nie zmniejsza tarcia gruntu na powierzchniach
bocznych fundamentów gáĊbokich. WartoĞü tarcia przyjmowana jest zazwyczaj na podstawie rodzaju gruntu i stanu naprĊĪenia [PN-83/B-02482], co – jak wykazano przy projektowaniu na przykáad pali fundamentowych – moĪe prowadziü do jej zaniĪania, a tym samym
przeprojektowania fundamentu.
Sáowa kluczowe: tarcie boczne, fundamenty gáĊbokie, odprĊĪone podáoĪe, badania geotechniczne, parametry geotechniczne

WSTĉP
Wykonywanie gáĊbokich wykopów na potrzeby gáĊbokiego posadowienia fundamentów bezpoĞrednich (np. páyty fundamentowej), niezaleĪnie od tego, czy skarpy wykopu
są podparte, czy nie, zazwyczaj prowadzi do odprĊĪenia podáoĪa. ZnajomoĞü stopnia
odprĊĪenia podáoĪa jest niezbĊdna do wáaĞciwej prognozy osiadaĔ nowo budowanego
obiektu w przypadku posadowienia bezpoĞredniego (np. na páycie fundamentowej), a w
przypadku fundamentów poĞrednich (np. pali fundamentowych) wykonywanych z poziomu dna wykopu stopieĔ odprĊĪenia podáoĪa bĊdzie równieĪ wpáywaá na ich noĞnoĞü.
Niestety oszacowanie stopnia odprĊĪenia podáoĪa jest bardzo trudne i niemoĪliwe do jednoznacznego okreĞlenia. Zatem projektowanie fundamentów związanych z wykonywaniem gáĊbokich wykopów wymaga zbadania wpáywu zmiany stanu naprĊĪenia w podáoĪu
gruntowym na skutek wykonania wykopu [SiemiĔska-Lewandowska 2010].
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Dlatego w procesie projektowania i wykonywania gáĊbokich posadowieĔ obiektów
budowlanych w Ğwietle geotechnicznych norm europejskich (np. Eurokod 7) nastąpiáy
istotne zmiany. Badania geotechniczne naleĪy wykonywaü nie tylko dla celów projektowania, lecz takĪe podczas budowy w celu sprawdzenia przyjĊtych rozwiązaĔ konstrukcyjnych, ewentualnych korekt, jak równieĪ optymalizacji robót budowlanych poprzez
wybór najodpowiedniejszych technologii. W zaleĪnoĞci od rodzaju przyjĊtych rozwiązaĔ
fundamentów naleĪy dobraü odpowiedni rodzaj sondowaĔ geotechnicznych oraz przewidzieü wáaĞciwie zaprojektowany i starannie prowadzony monitoring geotechniczny
zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji obiektu.
WARUNKI PRACY FUNDAMENTÓW GàĉBOKICH
Fundamentowanie gáĊbokie okreĞlane jest jako posadowienie poĞrednie, w którym
(w przeciwieĔstwie do posadowienia bezpoĞredniego) obciąĪenia przekazywane są na
podáoĪe nie tylko poprzez podstawĊ, ale równieĪ na skutek siá tarcia dziaáających na powierzchniach bocznych fundamentu. WartoĞci oporów gruntu uzaleĪnione są od rodzaju
i stanu gruntu podáoĪa oraz od gáĊbokoĞci poniĪej powierzchni terenu (rys. 1).
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Rys. 1.
Fig. 1.

ZaleĪnoĞü tarcia jednostkowego wzdáuĪ pobocznicy pala od gáĊbokoĞci wedáug normy
PN-83/B-02482
The relationship of the skin friction between the pile and the soil with depth according to
the PN-83/B-02482

W przypadku posadowienia na palach peáne wartoĞci oporu (w zaleĪnoĞci od rodzaju
i stanu gruntu) naleĪy przyjmowaü dla gáĊbokoĞci 5 m i wiĊkszej od powierzchni terenu, z kolei na gáĊbokoĞciach mniejszych przyjmuje siĊ wartoĞci poĞrednie, interpolując
liniowo miĊdzy oporem zerowym na powierzchni terenu i peánym oporem na gáĊbokoĞci
5 m.
Takie podejĞcie jest oczywiste w przypadku podáoĪa gruntowego nieodciąĪonego
wykopem. W praktyce stosuje siĊ go wtedy, gdy pale wykonywane są z pierwotnej powierzchni terenu, natomiast obciąĪenia bĊdą na nie przekazywane z poziomu wieĔczącej
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páyty dennej, zlokalizowanej niekiedy na znacznej gáĊbokoĞci. Rozkucie czĊĞci trzonów
wykonanych pali jest bowiem niekiedy taĔsze i prostsze technologicznie niĪ wprowadzanie (i ewakuacja) do gáĊbokiego, otoczonego Ğcianami szczelinowymi wykopu ciĊĪkich
i wielkowymiarowych palownic. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy opory gruntu
naleĪy przyjmowaü, odmierzając gáĊbokoĞü od pierwotnej powierzchni terenu (z pominiĊciem dáugoĞci pala rozkutego) czy teĪ od poziomu posadowienia páyty wieĔczącej
(rys. 2).
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Rys. 2.
Fig. 2.

Piles
Przykáad konstrukcji fundamentów poĞrednich
Example of the deep foundation structure

W wyborze podejĞcia istotna jest moĪliwoĞü odprĊĪenia wykopem gruntów podáoĪa.
W przypadku posadowienia bezpoĞredniego moĪna to uwzglĊdniü, stosując PN-81/B-03020 przy obliczaniu osiadaĔ wtórnych. Wspóáczynnik stopnia odprĊĪenia przyjmuje
siĊ: Ȝ = 0, gdy czas wznoszenia budowli (ponownego obciąĪenia podáoĪa) jest krótszy
niĪ jeden rok i Ȝ = 1 dla czasu dáuĪszego niĪ jeden rok. Dla posadowieĔ poĞrednich takiej
moĪliwoĞci nie przewidziano.
W przypadku Ğcian szczelinowych opór tarcia pomiĊdzy Ğcianami bocznymi a otaczającym je gruntem narasta systematycznie wraz z gáĊbokoĞcią. JeĞli Ğciana noĞna jest
jednoczeĞnie obudową wykopu i docelowo Ğcianą boczną kondygnacji podziemnych, to
z jednej strony zostaje odkryta niekiedy na znaczną gáĊbokoĞü. Powstaje analogiczne
pytanie jak w przypadku pali: od jakiej gáĊbokoĞci przyjmowaü wartoĞci oporów – od
pierwotnego poziomu terenu z pominiĊciem powierzchni odsáoniĊtej czy od poziomu dna
wykopu. Ponadto czy uzaleĪniaü to od potencjalnego odprĊĪenia podáoĪa związanego
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z czasem utrzymywania nieobciąĪonego podáoĪa pod dnem wykopu. Od strony naziomu
(na zewnątrz wykopu) pomija siĊ opory pobocznicy do gáĊbokoĞci odsáoniĊcia z drugiej
strony. ZaáoĪenie to wynika z moĪliwoĞci odksztaáceĔ poziomych Ğciany i utraty peánego
kontaktu miĊdzy betonem a gruntem. NastĊpny problem to: jak okreĞlaü wielkoĞü oporów poniĪej gáĊbokoĞci odsáoniĊcia – od pierwotnej powierzchni terenu, z pominiĊciem
powierzchni na gáĊbokoĞci odsáoniĊcia, czy teĪ od rzĊdnej dna wykopu. Potencjalne odprĊĪenie dotyczy jedynie naprĊĪeĔ poziomych powyĪej dna wykopu i to w obszarze klina
odáamu. PoniĪej wielkoĞci naprĊĪeĔ wynikają z niezmienionego pionowego naprĊĪenia
geostatycznego.
Osobnym problemem są wprowadzane w grunt elementy wiotkie w postaci brusów
stalowych Ğcianek szczelnych o pro¿lu Larsena lub Hoesha. Nie moĪna wykluczyü, Īe
poprzez wyboczenia Ğciany utracą kontakt z gruntem na powierzchni trudnej do okreĞlenia. Zgodnie z zaáoĪeniami, jak w przypadku Ğcian szczelinowych, brak kontaktu z jednej
strony skutkuje pominiĊciem oporów równieĪ po stronie drugiej. W tej sytuacji niektórzy projektanci w tego typu posadowieniach uwzglĊdniają jedynie noĞnoĞü stopy brusa.
Otrzymywane noĞnoĞci są przy takich zaáoĪeniach bardzo maáe, znacznie mniejsze niĪ
siáy potrzebne do wprowadzenia elementu w grunt na Īądaną gáĊbokoĞü.
PowyĪsze zaáoĪenia przyjmowane są zazwyczaj a priori, gdyĪ pomiary rzeczywistych oporów pobocznicy są trudne do praktycznego okreĞlenia. W dalszej kolejnoĞci przedstawione zostaną wyniki badaĔ stanu naprĊĪenia i odksztaácenia w gruncie
w otoczeniu Ğcian szczelinowych w róĪnych fazach realizacji robót podziemnych. Wykonano je dla obiektu na terenie Warszawy o rozbudowanej czĊĞci podziemnej [Skutnik
i in. 2001]. Budynek skáada siĊ z piĊciu kondygnacji podziemnych i oĞmiu kondygnacji
naziemnych. Obiekt posadowiony jest na Ğcianach szczelinowych i palach wielkoĞrednicowych. PodáoĪe obiektu stanowią trzeciorzĊdowe iáy plioceĔskie. Przeprowadzone badania geotechniczne pozwoliáy na wyznaczenie parametrów i charakterystyk gruntu do
obliczeĔ projektowych. Jednak z uwagi na stopieĔ skomplikowania zarówno warunków
geotechnicznych, jak i charakteru pracy konstrukcji bardzo trudno byáo jednoznacznie
oszacowaü te parametry.
Wykop realizowano metodą top-down w obudowie Ğcian szczelinowych siĊgających
okoáo 27 m poniĪej powierzchni terenu [Truty i UrbaĔski 2001, Sorbjan i in. 2001]. Rozpieranie Ğcian stropami rozpoczĊto od poziomu –2, z którego najpierw wykonano pale
wielkoĞrednicowe (gá. 38 m p.p.t.), na których oparto sáupy stanowiące noĞną konstrukcjĊ
naziemnej czĊĞci budynku (rys. 3).
BADANIA GEOTECHNICZNE PODàOĩA PRZED I PO WYKONANIU
WYKOPU
Na podstawie wykonanych wierceĔ i sondowaĔ CPT i DMT stwierdzono, Īe podáoĪe obiektu zbudowane jest z utworów czwartorzĊdowych i trzeciorzĊdowych, gáównie
z iáów plioceĔskich [Skutnik i in. 2001]. W górnej czĊĞci podáoĪa budynku wystĊpuje warstwa nasypów miąĪszoĞci 3–5 m, pod którą zalega warstwa piasków miąĪszoĞci 2–4 m,
a poniĪej trzeciorzĊdowe iáy plioceĔskie, które nie zostaáy przewiercone. Woda gruntowa
wystĊpuje w warstwie piasków, a jej poziom ukáada siĊ 2–3 m powyĪej stropu iáów (ok.
6 m p.p.t.).
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Rys. 3.
Fig. 3.

Schemat konstrukcji fundamentów i technologii wykonania czĊĞci podziemnej obiektu
Scheme of the foundation and construction technology of underground structure

W trakcie gáĊbienia wykopu w celu oceny stanu podáoĪa obiektu wykonano badania
dylatometryczne DMT zlokalizowane w sąsiedztwie archiwalnych pro¿li dylatometrycznych (DMT 1) wykonanych z powierzchni terenu przed rozpoczĊciem budowy. NastĊpnie
badania wykonano z poziomu dna wykopu przygotowanego do betonowania stropu (–3),
tj. z gáĊbokoĞci 9,0 m p.p.t (DMT 10). Badania wykonano dylatometrem Marchettiego
(tym samym egzemplarzem, który stosowano w badaniach archiwalnych).
Badania DMT przeprowadzono wedáug standardowej procedury [Marchetti 1980],
tj. wykonując co 0,20 m odczyty A i B. WartoĞci odczytów A i B skorygowano ze wzglĊdu
na wpáyw oporu bezwáadnoĞci membrany (ǻA, ¨B), przez co uzyskano wartoĞci ciĞnienia
p0 i p1 obliczone wedáug wzorów:
p0

1,05( A  Z M  'A)  0,05( B  Z M  'B )

(1)

p1

B  Z M  'B

(2)

gdzie: ǻA, ¨B – poprawki do odczytów A i B; ZM – początkowy odczyt.
Architectura 11 (3) 2012
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CiĞnienia p0 i p1 z obliczoną wartoĞcią efektywnego naprĊĪenia pionowego ı’vo i wartoĞcią ciĞnienia wody w porach (uo) oszacowanego w warunkach in situ posáuĪyáy do wyznaczenia nastĊpujących wskaĨników dylatometru [PN-81/B-03020, PN-83/B-02482]:
– wskaĨnik materiaáowy (ID)
ID

p1  po
po  uo

(3)

– wskaĨnik skáadowej poziomej naprĊĪenia (KD)
KD

po  uo

(4)

V,vo

– moduá dylatometryczny (ED)
ED

34,7( p1  po )

(5)

Parametrem geotechnicznym moĪliwym do oszacowania na podstawie wspóáczynnika (KD) jest wytrzymaáoĞü na Ğcinanie w warunkach bez odpáywu (Ĳfu) wedáug poniĪszej
zaleĪnoĞci:

W fu

0,22Vcv 0 0,5 K D  1,25

(6)

tylko wtedy, gdy Id < 1,2.
Parametrem geotechnicznym opisującym sztywnoĞü gruntu, a jednoczeĞnie najlepiej
korelującym z moduáem dylatometrycznym (ED) jest moduá ĞciĞliwoĞci (Mo), który okreĞlany jest z poniĪszych zaleĪnoĞci:
M = RM · ED

(7)

ID < 0,6

RM = 0,14 + 2,36log KD

(8)

ID > 3

RM = 0,5 + 2log KD

(9)

0,6 < ID < 3

RM = RM,O + (2,5 – RM,O) log KD

(10)

gdzie: RM = 0,14 + 0,36[(ID – 0,6)/2,4], jeĪeli RM < 0,85, to naleĪy przyjąü RM = 0,85.
Zarówno we wzorze (6), pozwalającym obliczyü wytrzymaáoĞü gruntu podáoĪa
w warunkach bez odpáywu, jak i we wzorach (4) oraz (7), (8), (9) i (10), wykorzystywanych do oceny moduáu ĞciĞliwoĞci (Mo), jednym z parametrów jest efektywne naprĊĪenie
pionowe, którego wartoĞü oblicza siĊ zazwyczaj jako iloczyn ciĊĪaru objĊtoĞciowego
i gáĊbokoĞci (naprĊĪenie geostatyczne).
Na rysunkach 4, 5 i 6 przedstawiono kolejno przykáadowe wyniki badaĔ DMT wykonanych w pro¿lach zlokalizowanych bardzo blisko siebie (okoáo 2 m) przed rozpoczĊciem budowy DMT 1 oraz z poziomu dna wykopu, tj. z gáĊbokoĞci 9,0 m p.p.t., sondowanie DMT 10.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe w obydwu badaniach DMT przeprowadzonych zarówno
z powierzchni terenu przed wykonaniem wykopu (DMT 1), jak i z poziomu dna wykopu (DMT 10) uzyskano prawie takie same wartoĞci bezpoĞrednio pomierzonych para-
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Wyniki sondowaĔ DMT 1 i DMT 10 – wartoĞci wskaĨników ID, KD i ED
DMT 1 and DMT 10 test results – ID, KD and ED values
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metrów, tj. ciĞnieĔ p0 i p1 (rys. 4) oraz obliczonych parametrów wskaĨnikowych ID, KD
i ED (rys. 5). ĝwiadczy to o tym, Īe mimo wykonania wykopu, nie nastąpiáo odprĊĪenie
podáoĪa, chociaĪ badania wykonano w odstĊpie prawie dwóch lat. Na skutek przyjĊcia
’ ) uzyskano róĪne wartoĞci parametrów geotechnicznych
róĪnego stanu naprĊĪenia V vȠ
na tych samych rzĊdnych – szczególnie duĪe rozbieĪnoĞci zaobserwowano w przypadku
wytrzymaáoĞci gruntu na Ğcinanie (Ĳfu – rys. 6). W celu szczegóáowej analizy wytrzymaáoĞü gruntu na Ğcinanie (Ĳfu) dla badania DMT 10 obliczono w dwojaki sposób: w pierwszym przypadku – zakáadając pierwotny stan naprĊĪenia (przed wykonaniem wykopu),
w drugim zaĞ – obliczając naprĊĪenie pionowe przy zaáoĪeniu, Īe poziom wykopu stanowi poziom terenu (rys. 6 – DMT 10 p.wyk).
PODSUMOWANIE
Przeprowadzone sondowania dylatometryczne DMT w fazie projektowej z poziomu
terenu, a nastĊpnie w tym samym pro¿lu z poziomu dna wykopu o gáĊbokoĞci 9,0 m
p.p.t. wykazaáy, Īe wykonanie wykopu nie wpáynĊáo bezpoĞrednio na pomierzone parametry sondowania, tj. ciĞnienia p0 i p1. Zatem pomimo wykonania wykopu nie nastąpiáo
odprĊĪenie podáoĪa. Wedáug normy PN-83/B-02482 przyjmowanie do obliczeĔ noĞnoĞci
fundamentów palowych, wartoĞci jednostkowych oporów tarcia w przedziale gáĊbokoĞci
od 0 do 5,0 m naleĪy odpowiednio zmniejszyü (rys. 1), mierząc gáĊbokoĞü od pierwotnej powierzchni terenu. Zdarza siĊ jednak, Īe przy wykopach o duĪych powierzchniach
projektanci traktują poziom dna wykopu jako poziom terenu, co moĪe prowadziü do zaniĪania noĞnoĞci obliczeniowej fundamentów poĞrednich, pali czy Ğcian szczelinowych.
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W takich przypadkach naleĪy równieĪ zwróciü szczególną uwagĊ na wáaĞciwe przeprowadzenie interpretacji wyników sondowaĔ w celu okreĞlenia parametrów geotechnicznych.
Na rysunku 6 wykazano, Īe pomimo uzyskania takich samych parametrów sondowania
wartoĞci obliczonych wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w warunkach bez odpáywu (Ĳfu) mogą
róĪniü siĊ nawet dwukrotnie, w zaleĪnoĞci od przyjĊtego do obliczeĔ stanu naprĊĪenia.
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SKIN FRICTION BETWEEN THE SOIL AND LATERAL SURFACE OF DEEP
FOUNDATION WITH IN THE RELAXED SUBSOIL
Abstract. In the paper a discussion on the impact of relaxing the ground to assess the bearing capacity of the subsoil. On the basis of dilatometer Marchetti (DMT) soundings, carried
out before and after the excavation it has been shown that the excavation is not always
caused the relaxation of the subsoil, and above all, does not reduce the friction of the soil
on the side surfaces of deep foundations. The friction is usually taken from the soil type and
the state of stress, which, as shown for example in the design of the foundation pile can lead
to the undercutting and thereby redesign foundation.
Key words: skin friction, deep foundation, relaxed subsoil, geotechnical investigations and
geotechnical parameters.
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