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STANY GRANICZNE HYD W OBLICZENIACH
STATECZNOĝCI DNA WYKOPU
Katarzyna DoáĪyk, Zenon Szypcio
Politechnika Biaáostocka
Streszczenie. W pracy przedstawiono zagadnienie statecznoĞci dna wykopu jako stanów
granicznych HYD Eurokodu 7. Pokazano, Īe dla wykopów otoczonych Ğciankami szczelnymi dwa warunki stanów granicznych HYD podane w Eurokodzie 7 prowadzą do róĪnych
wartoĞci globalnego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa. Dla warunku statecznoĞci wyraĪonego w siáach dziaáających na blok gruntu w sąsiedztwie Ğcianki szczelnej globalny wspóáczynnik bezpieczeĔstwa F = 1,5, a dla warunku wyraĪonego w naprĊĪeniach efektywnych
F = 3. Na przykáadzie wykopu liniowego zilustrowano metodykĊ obliczeĔ statecznoĞci dna
wykopu zgodnie z EC7.
Sáowa kluczowe: Eurokod 7, stany HYD, statecznoĞü dna wykopu

WSTĉP
Eurokod 7 [PN-EN 1997-1] identy¿kuje stany graniczne: GEO – zniszczenia lub
nadmiernego odksztaácenia podáoĪa, STR – zniszczenia lub nadmiernego odksztaácenia
elementów konstrukcji, wynikające ze wspóápracy budowli z podáoĪem, EQU – utraty
równowagi statycznej konstrukcji, UPL – utraty równowagi lub nadmiernego odksztaácenia wywoáanego statycznym oddziaáywaniem wody (wyporem, ciĞnieniem pod warstwą
nieprzepuszczalną), HYD – wynikające ze statycznego i kinematycznego oddziaáywania wody spowodowane spadkiem hydraulicznym (przepáywem wody w gruncie) [Bond
i Harris 2010]. Typowym przykáadem stanów HYD jest utrata statecznoĞci dna wykopu
i erozja wewnĊtrzna wywoáana unoszeniem cząstek gruntu przez páynącą w gruncie wodĊ
(rys. 1) [Bond i Harris 2010].
Z inĪynierskiego punktu widzenia stany HYD są bardzo istotne przy wykopach poniĪej poziomu zwierciadáa wód gruntowych. W artykule przedstawiono metodykĊ obliczeĔ
statecznoĞci dna wykopu otoczonego Ğciankami szczelnymi zgodnie z Eurokodem 7 [PN-EN 1997-1].
Adres do korespondencji – Corresponding authors: Katarzyna DoáĪyk, Zenon Szypcio,
Politechnika Biaáostocka, Wydziaá Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska, Zakáad Geotechniki,
ul. Wiejska 45E, 15-351 Biaáystok, e-mail: k.dolzyk@pb.edu.pl, e-mail: szypcio@pb.edu.pl

84

K. DoáĪyk, Z. Szypcio

a

Rys. 1.
Fig. 1.

b

Typowe stany graniczne HYD: a – utrata statecznoĞci dna wykopu, b – erozja wewnĊtrzna
Typical ultimate limit states HYD: a – loss of excavation bottom stability, b – internal
erosion

METODYKA OBLICZEē
Schematycznie geometriĊ zagadnienia pokazano na rysunku 2. Wykop szerokoĞci B
(B = 2b) wykonywany jest w gruncie jednorodnym o znacznej wodoprzepuszczalnoĞci
na gáĊbokoĞü d poniĪej poziomu terenu i h poniĪej poziomu wody otaczającej wykop lub
poziomu zwierciadáa wody gruntowej. Wykop obustronnie zabezpieczony jest Ğcianką
szczelną zapuszczoną na gáĊbokoĞü D poniĪej dna wykopu. W artykule przyjĊto, Īe wykopem wąskim jest wykop o b/D  10, a wykopem szerokim – wykop o b/D > 10. Taki
podziaá wykopów wynika z moĪliwoĞci wykorzystania wykresów okreĞlających maksymalne wartoĞci spadków hydraulicznych (IE) w poziomie dna wykopu w sąsiedztwie
Ğcianki szczelnej (punkt E na rys. 2) [Lancellotta 1995]. Z punktu widzenia statecznoĞci
dna wykopu istotne jest okreĞlenie gáĊbokoĞci (D) zapuszczania Ğcianki szczelnej. GáĊbokoĞü zapuszczania Ğcianki szczelnej zabezpieczającej statecznoĞü Ğcian wykopu jest

a

Rys. 2.
Fig. 2.

b

Geometria zagadnienia: a – wykop wąski, b – wykop szeroki
Geometry of the issue: a – narrow excavation, b – wide excavation
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okreĞlona z rozwiązaĔ stanów granicznych GEO, a wymiary elementów Ğcianki szczelnej
– z rozwiązaĔ stanów granicznych STR [PN-EN 1997-1].
Przy wery¿kacji statecznoĞci dna wykopu Eurokod 7 [Bond i Harris 2010, Lendo-Siwicka i in. 2011, KáosiĔski 2013] zaleca sprawdzenie dwóch nierównoĞci:
Sd d Gdc

(1)

ud  ıd

(2)

gdzie: Gdc – obliczeniowa (projektowa) wartoĞü ciĊĪaru rozwaĪanego bloku gruntu
z uwzglĊdnieniem wyporu wody (rys. 3),
Sd – wartoĞü obliczeniowa (projektowa) siáy ciĞnienia spáywowego oddziaáującego destabilizująco na blok,
ıd – wartoĞü obliczeniowa (projektowa) caákowitych naprĊĪeĔ pionowych na rozwaĪanym poziomie poniĪej dna wykopu (rys. 3)
ud – wartoĞü obliczeniowa (projektowa) ciĞnienia wody na tym poziomie (rys. 3).

Rys. 3.
Fig. 3.

Analizowany blok gruntu
The block of soil under analysis

Z praktyki inĪynierskiej wynika, Īe szerokoĞü analizowanego bloku b* = D/2 [Bond
i Harris 2010], a miąĪszoĞü 0 < z  D. Stosując de¿nicjĊ naprĊĪeĔ efektywnych Terzaghiego, nierównoĞü (2) moĪe byü zapisana w postaci:

V d  ud

V dc t 0

(3)

co znaczy, Īe wartoĞü obliczeniowa (projektowa) naprĊĪeĔ efektywnych na Īadnym
z rozwaĪanych poziomów nie moĪe byü ujemna.
W stanach granicznych HYD wspóáczynniki cząstkowe oddziaáywaĔ staáych i zmiennych pokazano w tabeli 1 [PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-1:2008/Ap 2].
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Tabela 1. Wspóáczynniki cząstkowe oddziaáywaĔ w stanach HYD
Table 1. Partial factors of action In ultimate limit states HYD
Wspóáczynniki
Partial factors

Oddziaáywanie
Actions
destabilizujące
unfavourable
stabilizujące
favourable
destabilizujące
unfavourable
stabilizujące
favourable

Staáe
Permanent

Zmienne
Veriable

oznaczenie
sign

wartoĞü
value

ȖG,dst

1,35

ȖG,stb

0,90

ȖQ,dst

1,50

ȖQ,stb

0,00

WartoĞü charakterystyczna ciĊĪaru rozwaĪanego bloku z uwzglĊdnieniem wyporu
wody wynosi:
Gkc

Jcb  z

(4)

a wartoĞü obliczeniowa
Gdc

J G ,stb  Gkc

(5)

WartoĞü charakterystyczna siáy ciĞnienia spáywowego oddziaáującej na blok wynosi:
Sk = Ȗw · i · b* · z

(6)

a wartoĞü obliczeniowa
Sd = ȖG,dst · Sk

(7)

W obliczeniach zwykle przyjmuje siĊ, Īe wartoĞü spadku hydraulicznego (i) jest wartoĞcią maksymalną wystĊpującą w sąsiedztwie Ğcianki szczelnej, oznaczoną jako IE. CiĊĪar
objĊtoĞciowy wody symbolizuje Ȗw, a gruntu z uwzglĊdnieniem wyporu wody Ȗƍ.
NierównoĞü (1) jest speániona, gdy:
i

IE d

J G ,stb J c

J G ,dst J w

J G ,stb
 ikr
J G ,dst

(8)

gdzie ikr = Ȗƍ / Ȗw jest krytyczną wartoĞcią spadku hydraulicznego równą jednoĞci.
PoniewaĪ, zgodnie z Eurokodem 7 [PN-EN 1997-1:2008/Ap 2], ȖG,stb = 0,9,
a ȖG,dst = 1,35, zatem nierównoĞü (8) ma postaü:
i

IE

0,75  ikr

ikr
1,5

1
1,5

0,67

(9)

stąd z warunku (1) globalny wspóáczynnik bezpieczeĔstwa F = 1,5.
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Z równania Bernouliego wynika, Īe wartoĞü charakterystyczna ciĞnienia wody na gáĊbokoĞci poniĪej dna wykopu wynosi:
uk = Ȗw · z · (1+i)

(10)

a wartoĞü obliczeniowa
ud = ȖG,dst · uk

(11)

Charakterystyczna wartoĞü naprĊĪeĔ caákowitych na gáĊbokoĞci poniĪej dna wykopu
wynosi:
ık = ȖĞr · z

(12)

a wartoĞü obliczeniowa
ıd = ȖG,sbt · ık

(13)

gdzie ȖĞr jest ciĊĪarem objĊtoĞciowym gruntu przy caákowitym nasyceniu porów wodą.
NierównoĞü (3), po prostych przeksztaáceniach, moĪe byü zapisana w postaci:
IE

id

J G ,stb
J G ,stb
 ikr 
1
J G ,dst
J G ,dst

(14)

J Ğr  J w
.
Jw

gdzie ikr

Dla ȖG,sbt = 0,90 i ȖG,dst = 1,35 i ikr = 1 nierównoĞü (14) jest speániona, gdy:
IE

i

0,667  ikr  0,33

ikr
 0,33
1,5

0,33

(15)

Globalny wspóáczynnik bezpieczeĔstwa wynikający z nieujemnoĞci naprĊĪeĔ efektywnych, gdy speániona jest nierównoĞü (3), wynosi F = 3. ZauwaĪmy, Īe warunki
statecznoĞci podane w Eurokodzie 7 [PN-EN 1997-1] prowadzą do znacząco róĪnych
wartoĞci globalnego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa. I tak z warunku (1) globalny wspóáczynnik bezpieczeĔstwa F = 1,5 (IE = 0,67), a z warunku (2) F = 3 (IE = 0,33). Podobnie
przedstawili w swych pracach Bond i Haris [2010], Lendo-Siwicka i inni [2011] i KáosiĔski [2013].
Norma [PN-81/B-03020] zaleca przyjĊcie globalnego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa
F = 2.
PRZYKàAD OBLICZENIOWY
Dla wykopu o dáugoĞci znacznie wiĊkszej od szerokoĞci (L >> B), poziomie wody
gruntowej na poziomie terenu (h = d) i gáĊbokoĞci d = 1 i 3 m znaleziono gáĊbokoĞü wbicia Ğcianki szczelnej (D/d) dla IE = 0,33 (F = 3), IE = 0,50 (F = 2) i IE = 0,67 (F = 1,5).
Korzystając z wykresów podanych przez LancellottĊ [1995] (rys. 4), metodą prób
znaleziono wartoĞci D/d dla róĪnych szerokoĞci wykopu, które pokazano na rysunku 5.
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Rys. 4.
Fig. 4.

WartoĞci IE dla wykopów o róĪnym d/b [Lancellotta 1995]
The value IE for excavation with different d/b [Lancellotta 1995]

Rys. 5.
Fig. 5.

ZaleĪnoĞü D/d od szerokoĞci wykopu
The D/d dependency on excavation width

Dla maáych szerokoĞci b/D < 0,4 nie moĪna korzystaü z wykresów pokazanych na
rysunku 4 – konieczne jest korzystanie z zaleĪnoĞci i wykresów podanych w literaturze
(np. Sokoáowski i ĩbikowski [1993]) lub naleĪy wyznaczyü spadki hydrauliczne na dnie
wykopu, rozwiązując równanie ¿ltracji gra¿cznie lub numerycznie.
Aby zapewniü statecznoĞü dna wykopu, konieczne jest wbicie Ğcianki szczelnej poniĪej dna wykopu, zaleĪnie od wymaganego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa, gáĊbokoĞci
wykopu i poziomu zwierciadáa wody gruntowej. Dla globalnego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa F = 3 (IE = 0,33), gáĊbokoĞci wykopu d = 3,0 m i szerokoĞci B < 4,0 m (b <
2,0 m) wymagana gáĊbokoĞü wbicia Ğcianki poniĪej dna wykopu jest ponad dwukrotnie
wiĊksza od gáĊbokoĞci wykopu (D/d > 2).
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PODSUMOWANIE
Dwa warunki równowagi granicznej podane w Eurokodzie 7 przy analizie statecznoĞci dna wykopu prowadzą do róĪnych wartoĞci globalnego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa. Dla warunku statecznoĞci wyraĪonego w siáach dziaáających na blok gruntu
w sąsiedztwie Ğcianki szczelnej globalny wspóáczynnik bezpieczeĔstwa F = 1,5, a dla
warunku wyraĪonego w naprĊĪeniach efektywnych F = 3. Zapewnienie statecznoĞci dna
wykopu wykonywanego w gruntach o znacznej przepuszczalnoĞci, otoczonego Ğciankami szczelnymi, wymaga znacznych gáĊbokoĞci ich wbicia poniĪej dna wykopu. W wielu przypadkach gáĊbokoĞü wbicia Ğcianki szczelnej, wynikająca z warunku zapewnienia
statecznoĞci dna wykopu, moĪe byü wiĊksza niĪ wynikająca z zapewnienia statecznoĞci
Ğcian wykopu.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe zapewniając statecznoĞü dna i Ğcian wykopu, konieczne jest
sprawdzenie, czy prĊdkoĞci wody gruntowej nie bĊdą unosiü cząstek gruntu i prowadziü
do awarii Ğcianki szczelnej.
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THE ULTIMATE LIMIT STATE HYD IN CALCULATIONS OF EXCAVATION
BOTTOM STABILITY
Abstract. The present paper addresses the issues of excavation bottom stability as ultimate
limit state HYD of the Eurocode 7. It has been shown that with excavations surrounded
by sheet pile walls, the two conditions for ultimate limit state HYD as provided in EC7
procedure different values of the global safety factor. For the stability condition expressed
in forces and weights affecting the column of soil at a sheet pile wall, the global safety
factor is F = 1.5, while for the condition expressed terms of effective stresses this factor is
F = 3. The methodology of calculating the excavation bottom stability according to EC7
was exempli¿ed by a linear excavation.
Key words: Eurocode 7, ultimate limit state HYD, excavation bottom stability
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