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STOSOWANIE WSPÓàCZYNNIKÓW CZĉĝCIOWYCH
DO PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WEDàUG
EUROKODU 7 W OBLICZENIACH STATECZNOĝCI
METODĄ ELEMENTÓW SKOēCZONYCH
Witold Bogusz
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Streszczenie. Zalecenia Eurokodu 7, dotyczące sprawdzania stanów granicznych noĞnoĞci,
dopuszczają stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych, takich jak metoda elementów skoĔczonych. Pozwala to na kompleksową analizĊ pracy oĞrodka gruntowego oraz
jego wspóápracy z elementami konstrukcyjnymi. W artykule przedstawiono zagadnienia
związane ze stosowaniem wspóáczynników czĊĞciowych do parametrów geotechnicznych
w obliczeniach statecznoĞci metodą elementów skoĔczonych. Zgodnie z polskim zaáącznikiem krajowym do Eurokodu 7 ich wartoĞci są róĪne od jednoĞci tylko w przypadku
podejĞcia obliczeniowego DA3. Wprowadzono je jako obowiązujące przy sprawdzaniu
statecznoĞci, dla której koncepcja wspóáczynników czĊĞciowych jest stosunkowo nowa
w porównaniu z dotychczasową praktyką stosowania globalnego wspóáczynnika statecznoĞci.
Sáowa kluczowe: Eurokod 7, MES, statecznoĞü, wspóáczynniki czĊĞciowe

WSTĉP
W dotychczasowej ocenie statecznoĞci skarp dominuje idea globalnego wspóáczynnika statecznoĞci wyznaczanego dla charakterystycznych wartoĞci obciąĪeĔ i parametrów
geotechnicznych. Jego okreĞlenie pozwala oceniü przewidywany zapas bezpieczeĔstwa.
Sprawdzenie stanu granicznego noĞnoĞci wedáug Eurokodu 7 naleĪy natomiast przeprowadzaü dla obliczeniowych wartoĞci obciąĪeĔ, parametrów geotechnicznych oraz oporów gruntu. Wynikiem tego podejĞcia w przypadku analizy statecznoĞci jest rozdziaá zapasu bezpieczeĔstwa miĊdzy obciąĪenia oraz parametry wytrzymaáoĞciowe.
Celem artykuáu jest przybliĪenie problemów wynikających ze stosowania wspóáczynników czĊĞciowych przy sprawdzeniu statecznoĞci z wykorzystaniem metody elementów
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skoĔczonych (MES) dla modeli gruntów opartych na warunku plastycznoĞci Mohra-Coulomba. Z uwagi na róĪny sens ¿zyczny opisywanych wspóáczynników statecznoĞci zastosowano nastĊpujące oznaczenia:
SF – wspóáczynnik statecznoĞci (Safety Factor), bĊdący wynikiem analizy MES z zastosowaniem redukcji wytrzymaáoĞci na Ğcinanie,
SFd – wspóáczynnik statecznoĞci SF okreĞlony dla obliczeniowych wartoĞci obciąĪeĔ
oraz parametrów geotechnicznych,
F
– lobalny wspóáczynnik statecznoĞci okreĞlony dla charakterystycznych wartoĞci
obciąĪeĔ oraz parametrów geotechnicznych.
METODYKA OBLICZEē STATECZNOĝCI WEDàUG ZALECEē EUROKODU 7
W celu sprawdzenia stanu granicznego noĞnoĞci (GEO i STR), ze wzglĊdu na moĪliwoĞü utraty statecznoĞci, konieczne jest speánienie warunku:
(G d 5G

(1)

gdzie: Ed – wartoĞü obliczeniowa efektu oddziaáywaĔ destabilizujących zbocze,
Rd – wartoĞü obliczeniowa oporu gruntu przed utratą statecznoĞci.
W zaáączniku krajowym do Eurokodu 7 wskazano trzecie podejĞcie obliczeniowe,
jako obowiązujące przy sprawdzaniu statecznoĞci. Wspóáczynniki czĊĞciowe stosowane
są do oddziaáywaĔ lub ich efektów oraz do parametrów wytrzymaáoĞciowych. Oddziaáywania na podáoĪe gruntowe od konstrukcji i obciąĪenia ruchem w analizie statecznoĞci
naleĪy traktowaü jako oddziaáywania geotechniczne. Przy sprawdzaniu statecznoĞci naleĪy stosowaü nastĊpującą kombinacjĊ zestawów wspóáczynników czĊĞciowych:
A2 ‘’+’’ M2 ‘’+’’ R3
W podejĞciu obliczeniowym DA3 obliczeniową wartoĞü efektu oddziaáywaĔ moĪna
okreĞliü, stosując wspóáczynniki czĊĞciowe bezpoĞrednio do oddziaáywaĔ:
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WartoĞü obliczeniową oporu gruntu przed utratą statecznoĞci naleĪy okreĞlaü jako:
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gdzie: ȖF, ȖM, ȖR – wspóáczynniki czĊĞciowe (tab. 1),
Frep – wartoĞü reprezentatywna oddziaáywania,
Xk – wartoĞü charakterystyczna parametru geotechnicznego (wáaĞciwoĞci materiaáu),
ad – wartoĞü obliczeniowa wielkoĞci geometrycznej.
Stosowanie metody elementów skoĔczonych ma szczególne uzasadnienie w bardzo
záoĪonych przypadkach, gdy programy oparte na tradycyjnych metodach mogą byü nieActa Sci. Pol.
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Tabela 1. Wspóáczynniki czĊĞciowe dla podejĞcia obliczeniowego DA3 [PN-EN-1997-1: 2008]
Table 1. Partial factors in Design Approach 3 [PN-EN-1997-1: 2008]

Wspóáczynniki czĊĞciowe – Partial factors

Symbol

PodejĞcie obliczeniowe DA3
Design Approach 3
A2

Oddziaáywania
Actions

staáe
permanent

niekorzystne – unfavourable

zmienne
variable

niekorzystne – unfavourable

Parametry
geotechniczne
Geotechnical
parameters

korzystne – favourable

korzystne – favourable

ȖG
ȖQ

M2

1,0
1,0
1,3
0

tan ĳ’

Ȗĳ’

1,25

c’

Ȗc’

1,25

cu

Ȗcu

1,40

ciĊĪar objĊtoĞciowy Ȗ
weight density

ȖȖ

1,0

Opór graniczny skarpy
Earth resistance

ȖR;e

R3

1,0

wystarczające. Ma to miejsce przy zagadnieniach ¿ltracji, gdy konieczne jest ustalenie
rozkáadu ciĞnienia wody w gruncie lub gdy konieczna jest analiza dla oĞrodka gruntowego wzmocnionego elementami konstrukcyjnymi (np. gwoĨdziami, palami, kotwami).
Gáówne znaczenie w obliczeniach statecznoĞci z zastosowaniem MES mają parametry
wytrzymaáoĞciowe gruntu oraz noĞnoĞü elementów konstrukcyjnych. Parametry odksztaáceniowe gruntu mają znaczenie gáównie dla wáaĞciwego okreĞlenia siá w elementach konstrukcyjnych. Zastosowanie MES pozwala na wyznaczenie obliczeniowych wartoĞci siá
przekrojowych do wymiarowania tych elementów.
W metodzie elementów skoĔczonych w analizie statecznoĞci rezultatem obliczeĔ nie
są oddzielne wartoĞci efektów oddziaáywaĔ i oporu gruntu, który im siĊ przeciwstawia.
Jest nim ich stosunek reprezentowany przez wspóáczynnik statecznoĞci (SF). W przypadku programów opartych na metodach równowagi granicznej wartoĞcią wspóáczynnika
statecznoĞci jest najniekorzystniejszy wynik uzyskany w procesie wery¿kacji kolejnych
potencjalnych powierzchni poĞlizgu.
W metodzie elementów skoĔczonych dla modeli gruntów opartych na warunku plastycznoĞci Mohra-Coulomba wykorzystywana jest metoda redukcji wytrzymaáoĞci na
Ğcinanie, zwana takĪe metodą redukcji c-ĳ. Potencjalna powierzchnia poĞlizgu uzyskiwana jest w toku obliczeĔ. WartoĞü parametrów wytrzymaáoĞciowych (c’, tanĳ’) redukowana jest przez wspóáczynnik odpowiadający wartoĞci SF. Skutkuje to zmniejszeniem
wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w gruncie, aĪ do utraty noĞnoĞci. NastĊpuje to w momencie,
gdy wartoĞü wytrzymaáoĞci na Ğcinanie (Ĳy) jest mniejsza niĪ naprĊĪenia styczne (Ĳ) na danej powierzchni. WartoĞü wspóáczynnika statecznoĞci [Truty i in. 2012] jest toĪsama z:
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gdzie: Ĳy – graniczna wartoĞü naprĊĪenia wynikająca z warunku Mohra-Coulomba,
īs – powierzchnia poĞlizgu.
Obliczony wspóáczynnik statecznoĞci (SF) odpowiada wartoĞci wspóáczynnika redukcji uzyskanej w ostatnim kroku poprzedzającym utratĊ zbieĪnoĞci procesu obliczeniowego. Wizualizacji potencjalnej powierzchni poĞlizgu moĪna dokonaü poprzez porównanie
przemieszczeĔ uzyskanych w dwóch ostatnich krokach obliczeniowych. Przemieszczenia uzyskane w toku analizy statecznoĞci metodą redukcji wytrzymaáoĞci na Ğcinanie nie
są wartoĞciami rzeczywistymi. Przedstawiają jednak obszar objĊty utratą statecznoĞci.
W odniesieniu do wymagaĔ Eurokodu 7 warunek stanu granicznego noĞnoĞci (1)
przyjmuje postaü:
6)G

5G
t
(G

(5)

Alternatywnie moĪna go przedstawiü na podstawie wskaĨnika wykorzystania noĞnoĞci:

P


6)G

(G
d
5G

(6)

Wspóáczynnik statecznoĞci lub wskaĨnik wykorzystania (tab. 2) sáuĪą sprawdzeniu
stanu granicznego noĞnoĞci. Dają one pogląd, czy przewidywany zapas bezpieczeĔstwa
odpowiada poziomowi niezawodnoĞci wymaganemu przez zaáoĪenia normatywne Eurokodu 7. Niespeánienie warunku (5) i (6) nie musi oznaczaü utraty statecznoĞci, lecz wskazuje, Īe prawdopodobieĔstwo jej wystąpienia jest wiĊksze od zakáadanego w normie.
Tabela 2. Zapas bezpieczeĔstwa wedáug zaleceĔ Eurokodu 7
Tabel 2. Margin of safety according to Eurocode 7 requirements
Wspóáczynnik
statecznoĞci
Safety factor

Zapas bezpieczeĔstwa wedáug zaleceĔ Eurokodu 7
Margin of safety according to Eurocode 7

WskaĨnik wykorzystania noĞnoĞci
Utilization factor

SFd < 1

niewystarczający
insuf¿cient

ȝ>1

SFd = 1

dokáadnie odpowiadający wymaganemu
exactly adequate to the requirements

ȝ=1

SFd > 1

wiĊkszy od wymaganego
greater than required

ȝ<1

Dotychczasowa praktyka w analizie statecznoĞci odnosiáa siĊ gáównie do globalnego
wspóáczynnika statecznoĞci (F). Wspóáczynnik ten wynosi [WysokiĔski 2006]:
F < 1 – gdy zbocze jest niestateczne,
F = 1 – gdy zbocze jest w stanie równowagi granicznej,
F > 1 – gdy zbocze jest stateczne.
Zapas bezpieczeĔstwa wynika z nadwyĪki globalnego wspóáczynnika statecznoĞci
ponad F = 1,0. Za bardzo maáo prawdopodobne zagroĪenie utratą statecznoĞci moĪna
przyjąü F = 1,5, a za maáo prawdopodobne F = 1,3 [WysokiĔski 2006].
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Wynik analizy, zgodnej z zaleceniami Eurokodu 7, jest w znacznym stopniu zaleĪny
od udziaáu oddziaáywaĔ staáych i zmiennych. W przypadku braku oddziaáywaĔ zmiennych globalny wspóáczynnik statecznoĞci (F) jest równy wspóáczynnikowi czĊĞciowemu
(ȖM) i wynosi: 1,25 – dla parametrów efektywnych, oraz 1,40 – dla parametrów caákowitych.
Wymaganą minimalną wartoĞü globalnego wspóáczynnika statecznoĞci okreĞlają
jednak rozporządzenia nadrzĊdne dla wymagaĔ Eurokodu 7. W praktyce zastosowanie
wspóáczynników czĊĞciowych zostaáo dotychczas wprowadzone tylko dla linii kolejowych [PKP PLK 2012]. PodejĞcie to zyskuje coraz wiĊkszą akceptacjĊ, gáównie w przypadku modernizacji istniejących nasypów kolejowych.
PARAMETRY WYTRZYMAàOĝCIOWE W ANALIZIE STATECZNOĝCI
Dla prawidáowej analizy statecznoĞci istotny jest dobór wáaĞciwego jej typu ze wzglĊdu na rozpatrywany stan naprĊĪeĔ oraz warunki odpáywu (rys. 1). Analiza moĪe byü
wykonana dla naprĊĪeĔ:
– efektywnych, z zastosowaniem parametrów efektywnych (rys. 2a)
c’ – spójnoĞci efektywnej,
ĳ’ – efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego,
– caákowitych, z zastosowaniem parametrów caákowitych (rys. 2b)
cu – wytrzymaáoĞci gruntu na Ğcinanie bez odpáywu.
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Rodzaje analiz statecznoĞci w MES
Types of stability analysis in FEM
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b

Rys. 2.
Fig. 2.

WytrzymaáoĞü na Ğcinanie w przypadku: a – analizy dla naprĊĪeĔ efektywnych, b – analizy dla naprĊĪeĔ caákowitych [Ladd 1991, za WysokiĔskim 2006]
Shear strength in case of: a – effective stresses analysis, b – total stresses analysis [Ladd
1991, after WysokiĔski 2006]

Przyjmowanie w analizie statecznoĞci warunków odpáywu związane jest gáównie
z rodzajem gruntu oraz przewidywanym stosunkiem prĊdkoĞci przyáoĪenia i czasu trwania obciąĪenia a czasem potrzebnym do rozproszenia nadwyĪki ciĞnienia wody w porach
gruntu.
Analiza w warunkach peánego odpáywu – statecznoĞü dáugotrwaáa (t)
Przez warunki peánego odpáywu naleĪy rozumieü przypadek, gdy zmiana ciĞnienia
wody w porach gruntu od przyáoĪenia obciąĪenia osiąga stan równowagi wzglĊdem zaáoĪonych warunków brzegowych lub nie wystĊpuje nadwyĪka ciĞnienia wody w porach
gruntu. Stan ten odpowiada statecznoĞci dáugotrwaáej. Warunki peánego odpáywu moĪna
przyjąü w gruntach niespoistych o duĪym wspóáczynniku ¿ltracji – piaskach i Īwirach.
W przypadku obciąĪenia gruntów sáabonoĞnych o maáym wspóáczynniku ¿ltracji (rys.
3a) warunki z peánym odpáywem odpowiadają statecznoĞci dáugotrwaáej po zakoĔczeniu
procesu konsolidacji. W przypadku analizy statecznoĞci związanej z odciąĪeniem gruntów spoistych (np. na skutek wykonania wykopu – rys. 3b) warunki peánego odpáywu
(statecznoĞü dáugotrwaáa) stanowią najbardziej niekorzystny przypadek.
W analizie dla warunków peánego odpáywu zawsze naleĪy stosowaü efektywne parametry gruntu, a rozkáad ciĞnienia porowego wody powinien wynikaü z obliczeĔ przepáywu w warunkach ¿ltracji ustalonej. WytrzymaáoĞü na Ğcinanie gruntu zaleĪy od naprĊĪeĔ
efektywnych w gruncie i jest de¿niowana jako:

W

V  X  WDQ M  F

V  WDQ M  F

(7)

Analiza w warunkach bez odpáywu – statecznoĞü krótkotrwaáa (t0)
Rozpatrywanie warunków bez odpáywu jest wáaĞciwe, gdy wystąpienie nadwyĪki ciĞnienia w porach gruntu odgrywa istotną rolĊ dla warunków statecznoĞci. OĞrodek dwufazowy (szkielet gruntowy + woda) w stanie peánego nasycenia ulega áącznej deformacji.
WzglĊdne przemieszczenie wody w porach gruntu jest pomijalnie maáe. Zjawisko to odgrywa duĪą rolĊ w gruntach spoistych, charakteryzujących siĊ maáym wspóáczynnikiem
¿ltracji. ObciąĪenie jest realizowane w czasie znacznie krótszym od potrzebnego na poActa Sci. Pol.
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wrót ciĞnienia porowego do stanu równowagi w procesie konsolidacji. Ma to miejsce
w przypadku statecznoĞci krótkotrwaáej, przy wzglĊdnie szybkim przyroĞcie obciąĪeĔ,
na przykáad podczas budowy nasypów na sáabym podáoĪu lub dla obciąĪeĔ zmiennych
od ruchu pojazdów.
Warunki bez odpáywu wystĊpują, gdy: rozpatrywana jest statecznoĞü krótkotrwaáa
lub wystĊpują grunty o maáym wspóáczynniku ¿ltracji, lub obciąĪenie przykáadane jest
bardzo szybko w stosunku do czasu potrzebnego na rozproszenie nadwyĪki ciĞnienia
wody w porach gruntu.
Analiza statecznoĞci w warunkach bez odpáywu moĪe byü prowadzona dla naprĊĪeĔ:
– caákowitych, gdy nieznany jest rozkáad ciĞnienia wody w porach gruntu, a jego wytrzymaáoĞü na Ğcinanie wynika z wartoĞci wytrzymaáoĞci na Ğcinanie bez odpáywu

W

FX

(8)

– efektywnych, gdy znany jest rozkáad ciĞnienia wody w porach gruntu i naleĪy stosowaü parametry efektywne (7).
Analiza w warunkach poĞrednich (konsolidacja) – statecznoĞü zaleĪna od czasu (t0; t)
W przypadkach poĞrednich, gdy trudno przewidzieü najbardziej niekorzystny wariant
odpáywu, zazwyczaj zalecane jest przeprowadzenie obu typów analiz. W takich przypadkach zastosowanie MES pozwala na obliczenie zmiany ciĞnienia wody w porach gruntu w wyniku procesu konsolidacji. Ma ona istotne znaczenie dla obciąĪenia nasypami
gruntów sáabonoĞnych oraz odciąĪenia gruntów spoistych na skutek wykonania wykopu.
Dziaáania te prowadzą do zmiany ciĞnienia wody w porach gruntu, wpáywając na warunki statecznoĞci. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku analizy statecznoĞci, gdy
w gruncie wystĊpuje ¿ltracja nieustalona. Analiza tego typu prowadzona jest dla naprĊĪeĔ efektywnych.
Na rysunku 3 przedstawiono przykáad zmiany wspóáczynnika statecznoĞci w czasie
w zaleĪnoĞci od warunków odpáywu oraz przyrostu obciąĪenia (rys. 3a) lub odciąĪenia
(rys. 3b). AnalizĊ wykonano na podstawie parametrów efektywnych. Rozpatrzono nastĊpujące warianty modelowania:
1 – realizacja w 4 fazach obciąĪenia (bez odpáywu) lub odciąĪenia, po których nastĊpuje
proces konsolidacji odpowiadający czasowi realizacji danej fazy, a nastĊpnie aĪ do
osiągniĊcia stanu równowagi ciĞnienia wody w porach gruntu i statecznoĞci dáugotrwaáej,
2 – realizacja caáego nasypu (wykopu) w warunkach bez odpáywu, nastĊpnie z konsolidacją, aĪ do osiągniĊcia stanu równowagi ciĞnienia wody w porach gruntu,
3 – realizacja caáego nasypu (wykopu) w warunkach peánego odpáywu,
4 – realizacja caáego nasypu (wykopu) w procesie konsolidacji z liniowym przyrostem
obciąĪenia (odciąĪenia) w czasie odpowiadającym realizacji caáego nasypu (wykopu), nastĊpnie z konsolidacją, aĪ do osiągniĊcia stanu równowagi ciĞnienia wody
w porach.
Na podstawie uzyskanych wyników moĪna stwierdziü, Īe najniekorzystniejszym
przypadkiem dla nasypów na sáabym podáoĪu jest statecznoĞü krótkotrwaáa w warunkach bez odpáywu. Istotne znaczenie ma stosunek czasu przyrostu obciąĪenia do czasu
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Fig. 3.

Zmiana wspóáczynnika statecznoĞci w czasie w zaleĪnoĞci od przyjĊtych warunków odpáywu i obciąĪenia (objaĞnienia w tekĞcie): a – nasyp na sáabym podáoĪu, b – wykop
w gruntach spoistych
Change of safety factor in time depending on adopted drainage and loading conditions
(explanation in the text): a – embankment on soft soil, b – excavation in cohesive soils

potrzebnego na powrót ciĞnienia porowego wody do stanu równowagi. W wyniku konsolidacji osiągniĊty zostaje stan dáugotrwaáy, odpowiadający statecznoĞci w warunkach
peánego odpáywu.
W przypadku stosowania parametrów caákowitych (su) moĪliwa jest analiza statecznoĞci krótkotrwaáej.
WSPÓàCZYNNIKI CZĉĝCIOWE W MES
UwzglĊdnienie wspóáczynników czĊĞciowych do oddziaáywaĔ staáych i zmiennych
w obliczeniach metodą elementów skoĔczonych naleĪy zrealizowaü poprzez zwiĊkszenie
wartoĞci obciąĪenia o wáaĞciwy wspóáczynnik.
Problematyka związana z zastosowaniem wspóáczynników czĊĞciowych w podejĞciu
obliczeniowym DA3 wystĊpuje w przypadku wartoĞci parametrów geotechnicznych. IstActa Sci. Pol.

Stosowanie wspóáczynników czĊĞciowych do parametrów geotechnicznych...

35

nieją dwie metody (rys. 4) pozwalające na uwzglĊdnienie tych wspóáczynników [Frank
i in. 2004, Potts i Zdravkovic 2011, Schweiger 2013]. Pierwsza polega na zastosowaniu
wartoĞci obliczeniowych parametrów geotechnicznych na początku analizy, jako wartoĞci wejĞciowych dla programu. W drugiej metodzie obliczenia wykonywane są najpierw
dla wartoĞci charakterystycznych, a nastĊpnie są one redukowane do wartoĞci obliczeniowych.
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Stosowanie wspóáczynników czĊĞciowych dla parametrów geotechnicznych w MES
– podejĞcie obliczeniowe DA3
Use of partial material factors for geotechnical parameters in FEM – Design Approach 3

W przypadku metody elementów skoĔczonych zachodzi koniecznoĞü uwzglĊdnienia
wiĊkszej liczby parametrów niĪ w metodach równowagi granicznej. Zaleca siĊ, aby dla
parametrów niezwiązanych z wytrzymaáoĞcią gruntu na Ğcinanie przyjmowaü wartoĞci
charakterystyczne. Jednym z takich parametrów jest parcie spoczynkowe gruntu (K0) wykorzystywane w celu wyznaczenia stanu naprĊĪeĔ pierwotnych. W przypadku gruntów
normalnie skonsolidowanych do jego okreĞlenia moĪna wykorzystaü formuáĊ Jaky’ego:
. 1&

  VLQ M

(9)

W niektórych programach (np. Plaxis) jest ona stosowana jako domyĞlna do wyznaczenia parcia spoczynkowego. W przypadku zastosowania obliczeniowej wartoĞci kąta
tarcia wewnĊtrznego zostanie ona wyznaczona na podstawie jego wartoĞci.
Metoda I – wejĞciowe wartoĞci obliczeniowe parametrów
NaleĪy wprowadziü obliczeniowe wartoĞci parametrów geotechnicznych (rys. 4)
juĪ na początku analizy oraz w jej trakcie uwzglĊdniü obliczeniowe wartoĞci oddziaáywaĔ. Pozwala to na bezpoĞrednie sprawdzenie stanu granicznego noĞnoĞci ze wzglĊdu
na statecznoĞü ogólną. Przeprowadzenie redukcji wytrzymaáoĞci na Ğcinanie (redukcja
c-ĳ) pozwala okreĞliü zapas bezpieczeĔstwa ponad poziom niezawodnoĞci, wynikający
z zaleceĔ Eurokodu 7.
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W trakcie procedury sprawdzania statecznoĞci redukcji o wspóáczynnik SF podlegają
wartoĞci obliczeniowe parametrów geotechnicznych:
F

6)

WDQ M

FG
6)
6)

(10)
WDQ M
6)

G

(11)

WartoĞü wspóáczynnika statecznoĞci (SFd) okreĞlonego dla parametrów obliczeniowych naleĪy przyjąü jako:
SFd = SF

(12)

Metoda II – redukcja parametrów do wartoĞci obliczeniowych
Na początku analizy naleĪy wprowadziü charakterystyczne wartoĞci parametrów
geotechnicznych (rys. 4) oraz oddziaáywaĔ. Dla oddziaáywaĔ i parametrów odpowiadającym ich wartoĞcią charakterystycznym naleĪy przeprowadziü obliczenia w istotnych
fazach oraz przeprowadziü sprawdzenie stanów granicznych uĪytkowania ze wzglĊdu na
dopuszczalne przemieszczenia. W celu sprawdzenia stanu granicznego noĞnoĞci naleĪy
zwiĊkszyü wartoĞci oddziaáywaĔ do poziomu wartoĞci obliczeniowych oraz zastosowaü
procedurĊ redukcji c-ĳ.
W trakcie procedury sprawdzania statecznoĞci redukcji o wspóáczynnik SF podlegają
wartoĞci charakterystyczne parametrów geotechnicznych:
F

6)

WDQ M

FN
6)

6)

(13)
WDQ M
6)

(14)

WartoĞü wspóáczynnika statecznoĞci (SFd) okreĞlonego dla parametrów obliczeniowych naleĪy przyjąü jako:
6)G

6)

JP

(15)

Przeprowadzono analizĊ porównawczą z zastosowaniem obu metod (tab. 3) dla prostego modelowego przypadku nasypu posadowionego na konsolidującym podáoĪu (rys. 3a).
PrzyjĊto wystĊpowanie wyáącznie oddziaáywaĔ staáych. Rezultaty otrzymane w wyniku
analizy tego przypadku wykazaáy wystĊpowanie tylko nieznacznych róĪnic.
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Tabela 3. Porównanie przykáadowych wyników analizy statecznoĞci uzyskanych obiema metodami
Table 3. Comparison of exemplary results of stability analysis obtained from both methods
Metoda – Method

Wyszczególnienie
Speci¿cation

I

Parametry wejĞciowe – imput
parameters

c’

[kPa]

ĳ’

[Û]

K0NC
Z peánym odpáywem
Fully drained
Z czĊĞciową konsolidacją
With partial consolidation

Obliczeniowe / Design
NB
embankment

Warstwa
Stratum

SF
SFd

II

podáoĪe
subsoil

NB
embankment

podáoĪe
subsoil

8

0,8

8

0,8

10

1

14,6

33,9

14,6

33,9

18

40

0,75

0,44

0,69

0,36

0,69

0,36

1,233

1,234

1,540
1,232
1,442

SF
SFd

Charakterystyczne
– Characteristic
NB
podáoĪe
embansubsoil
kment

1,148

1,144

1,154

PODSUMOWANIE
Po wprowadzeniu wspóáczynników czĊĞciowych w analizie statecznoĞci wedáug
Eurokodu 7 wymagane poziomy niezawodnoĞci róĪnych konstrukcji geotechnicznych
i skarp bĊdą siĊ róĪniáy. RóĪnice te wynikają z rodzaju naprĊĪeĔ, dla jakich prowadzona
jest analiza (efektywne lub caákowite), oraz z udziaáu oddziaáywaĔ. W przypadku braku oddziaáywaĔ zmiennych dla analizy z uĪyciem parametrów efektywnych wymagany
poziom niezawodnoĞci (odpowiadający F = 1,25) bĊdzie bliski maáemu prawdopodobieĔstwu utraty statecznoĞci (F = 1,30) [WysokiĔski 2006]. Wraz ze wzrostem udziaáu
oddziaáywaĔ zmiennych wzglĊdem oddziaáywaĔ staáych zwiĊkszeniu ulegnie wymagany
poziom niezawodnoĞci, lecz nie wiĊcej niĪ do F = ȖQ · ȖM = 1,30 · 1,25 = 1,625.
Wspóáczynniki czĊĞciowe do parametrów geotechnicznych dla trzeciego podejĞcia
obliczeniowego wedáug Eurokodu 7 moĪna uwzglĊdniü w MES, stosując opisane w artykule dwie metody. Zastosowanie metody II, w przeciwieĔstwie do metody I, pozwala
na analizĊ stanu granicznego noĞnoĞci poprzedzoną analizą stanu granicznego uĪytkowania. Obliczenia MES są szczególnie zasadne w przypadku zastosowania elementów
konstrukcyjnych w celu poprawy statecznoĞci. Jednak ze wzglĊdu na záoĪonoĞü MES
dalszych analiz wymaga wpáyw wybranej metody wprowadzenia do obliczeĔ wspóáczynników czĊĞciowych na róĪnice w rezultatach dotyczących siá przekrojowych elementów
wzmocnienia [Schweiger 2013]. W prostych przypadkach róĪnice wynikające z zastosowanej metody są nieznaczne. Dla sprawdzenia statecznoĞci istotne znaczenie ma wáaĞciwe uwzglĊdnienie warunków drenaĪu, gdy rozpatrywana jest statecznoĞü krótkotrwaáa
lub dáugotrwaáa. MES pozwala na uwzglĊdnienie warunków poĞrednich, bĊdących wynikiem konsolidacji.
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APPLICATION OF PARTIAL FACTORS FOR GEOTECHNICAL
PARAMETERS IN THE STABILITY ANALYSIS ACCORDING
TO EUROCODE 7 USING FINITE ELEMENT METHOD
Abstract. Eurocode 7 recommendations for ultimate limit state design allows for the use of
advanced numerical methods such as Finite Element Method. It allows for comprehensive
analysis of soil behavior and soil-structure interaction. The paper presents issues related to
the use of partial factors for geotechnical parameters in the stability analysis using Finite
Element Method. According to the Polish National Annex to Eurocode 7, values not equal
to one are necessary only in case of the third design approach. It was introduced as obligatory in case of stability analysis, for which the concept of partial factors is relatively new
compared to the previous practice of using overall factor of safety.
Key words: Eurocode 7, FEM, stability, partial factors
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