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OCENA NOĝNOĝCI PODàOĩA W WARUNKACH BEZ
ODPàYWU POD STOPĄ FUNDAMENTOWĄ OBCIĄĩONĄ
MIMOĝRODOWO WEDàUG EUROKODU 71
Zbigniew Lechowicz, Dariusz Kiziewicz, Grzegorz WrzesiĔski
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Artykuá przedstawia analizĊ noĞnoĞci w warunkach bez odpáywu podáoĪa
zbudowanego z prekonsolidowanych gruntów spoistych pod kwadratową stopą fundamentową obciąĪoną mimoĞrodowo. Obliczenia wykonano dla trzech przypadków mimoĞrodowego obciąĪenia stopy fundamentowej poddanej staáemu oddziaáywaniu skáadową
pionową przy wartoĞciach mimoĞrodów e = 0, e = 1/12B oraz e = 1/6B. Obliczenia numeryczne zostaáy wykonane metodą elementów skoĔczonych w programie Plaxis, w warunkach páaskiego stanu odksztaácenia, wykorzystując wartoĞci charakterystyczne parametrów
geotechnicznych, oddziaáywaĔ i oporu. Obliczenia porównawcze, zgodnie z Eurokodem 7
oraz normą PN-81/B-03020, wykonano przy uĪyciu wartoĞci charakterystycznych oraz obliczeniowych parametrów, uwzglĊdniając czĊĞciowe wspóáczynniki bezpieczeĔstwa.
Sáowa kluczowe: posadowienie bezpoĞrednie, noĞnoĞü podáoĪa, Eurokod 7, stany graniczne

WSTĉP
Wprowadzenie Eurokodu 7 do polskiego zbioru obowiązujących norm wymaga poznania nowej metodyki doboru parametrów geotechnicznych oraz zasad projektowania
konstrukcji geotechnicznych. Normy PN-EN 1997-1 oraz PN-EN 1997-2 nie okreĞlają
precyzyjnie algorytmu obliczeĔ, lecz narzucają kryteria, które naleĪy sprawdziü obliczeniowo podczas projektowania konstrukcji. Dokumenty wymagają od projektantów wykazania, Īe w wyniku oddziaáywaĔ nie zostaną przekroczone obowiązujące stany graniczne
dla danych konstrukcji geotechnicznych.
Eurokod 7 zaleca wprowadzenie czĊĞciowych wspóáczynników bezpieczeĔstwa
przyjmowanych do parametrów gruntowych, oddziaáywaĔ oraz oporu. Ich dobór nastąpiá
w drodze procesów kalibracji. Ostatecznie wartoĞci te poddano jednak wielu przeksztaá1
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ceniom, uĞrednieniom i krajowym uzgodnieniom [Brząkaáa 2013]. W rezultacie otrzymano trzy podstawowe podejĞcia obliczeniowe (DA1, DA2 i DA3), w których wyróĪniono
równieĪ kombinacje wspóáczynników czĊĞciowych.
W przypadku projektowania fundamentów bezpoĞrednich Eurokod 7 zaleca stosowanie jednego z podejĞü obliczeniowych: DA1(C1), DA1(C2), DA2, DA3(C1) lub
DA3(C2) [Frank i in. 2004, Bond i Harris 2008]. W Polsce w projektowaniu posadowieĔ
bezpoĞrednich podejĞciu obliczeniowemu DA2* nadano status obowiązującego [WysokiĔski i in. 2011]. PodejĞcie to róĪni siĊ w stosunku do podejĞcia DA2 tym, Īe w jego
przypadku wspóáczynniki czĊĞciowe stosowane są na koĔcu obliczeĔ, stąd teĪ wartoĞü
charakterystyczną noĞnoĞci podáoĪa okreĞla siĊ, uĪywając wartoĞci charakterystycznych
skutków oddziaáywaĔ na podstawĊ fundamentu. W przypadku obciąĪenia mimoĞrodowego, sprawdzając stan graniczny noĞnoĞci, stosuje siĊ wiĊc charakterystyczną wartoĞü
mimoĞrodu obciąĪenia [Vogt i in. 2006]. Ma to znaczenie, gdy w schemacie obliczeniowym wystĊpuje oddziaáywanie zmienne ze wzglĊdu na róĪne wartoĞci wspóáczynników
czĊĞciowych dla oddziaáywaĔ staáych i zmiennych.
Do analizy záoĪonych problemów geotechnicznych, w tym posadowieĔ bezpoĞrednich, w coraz wiĊkszym stopniu uĪywane są programy numeryczne. Zaawansowane
programy obliczeniowe, wykorzystujące modele gruntowe, pozwalają na wierniejsze
odwzorowanie zachowania siĊ podáoĪa gruntowego i konstrukcji. Wprowadzenie Eurokodu 7 powoduje wiele problemów obliczeniowych, gdyĪ nie istnieją jasno okreĞlone
reguáy pokazujące, w którym miejscu i w jaki sposób zastosowaü czĊĞciowe wspóáczynniki bezpieczeĔstwa [Potts i Zdravkovic 2012]. W rezultacie obliczenia czĊsto prowadzone są na wartoĞciach charakterystycznych parametrów gruntowych, oddziaáywaĔ
i oporu, bez czĊĞciowych wspóáczynników bezpieczeĔstwa.
W artykule, zgodnie z Eurokodem 7, poddano analizie noĞnoĞü podáoĪa w warunkach
bez odpáywu pod kwadratową stopą fundamentową obciąĪoną mimoĞrodowo skáadową
pionową. Obliczenia wykonano metodą elementów skoĔczonych w programie numerycznym Plaxis na wartoĞciach charakterystycznych parametrów. Otrzymane wyniki porównano z wynikami obliczeĔ przeprowadzonych, zgodnie z Eurokodem 7, na wartoĞciach
charakterystycznych i obliczeniowych, uwzglĊdniających czĊĞciowe wspóáczynniki bezpieczeĔstwa, oraz z dotychczasową normą PN-81/B-03020.
CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANEGO PRZYPADKU
OBLICZENIOWEGO
AnalizĊ przeprowadzono dla kwadratowej stopy fundamentowej o wymiarach
12 × 12 m i zmiennej wysokoĞci przekroju poprzecznego. W obliczeniach zaáoĪono, Īe
fundament posadowiony jest na gáĊbokoĞci 2 m poniĪej powierzchni terenu oraz zwierciadáo wody gruntowej nie wystĊpuje do gáĊbokoĞci 10 m. GeometriĊ oraz poziom posadowienia przyjĊtego do obliczeĔ fundamentu przedstawiono na rysunku 1.
Obliczenia zostaáy wykonane przy zaáoĪeniu, Īe w warstwie obliczeniowej znajduje siĊ jednorodny prekonsolidowany grunt spoisty o wspóáczynniku prekonsolidacji
OCR = 8 oraz rozpatrzono przypadek, Īe w podáoĪu wystĊpują warunki bez odpáywu.
Parametry geotechniczne podáoĪa gruntowego oraz materiaáu, z którego wykonana jest
stopa fundamentowa, zestawiono w tabeli 1.
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Rys. 1.
Fig. 1.
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Geometria fundamentu [Kiziewicz 2012]
Geometry of foundation [Kiziewicz 2012]
Tabela 1. Parametry podáoĪa gruntowego oraz materiaáu stopy fundamentowej
Table 1. Parameters of subsoil and pad foundation material
Parametr
Parameter

WartoĞü
Value

PodáoĪe gruntowe – Subsoil
CiĊĪar objĊtoĞciowy
22,0 kN·m–3
WytrzymaáoĞü na Ğcinanie bez odpáywu
140,0 kPa
Stopa fundamentowa – Pad foundation
CiĊĪar objĊtoĞciowy
25,0 kN·m–3

W obliczeniach noĞnoĞci podáoĪa, zgodnie z Eurokodem 7 oraz normą PN-81/
/B-03020, wykorzystano Ğrednią wartoĞü wytrzymaáoĞci na Ğcinanie bez odpáywu, wynoszącą 140 kPa. WartoĞü ta zostaáa okreĞlona z uwzglĊdnieniem róĪnych mechanizmów
zniszczenia podáoĪa gruntowego pod stopą fundamentową na podstawie wyników badaĔ laboratoryjnych. Badania laboratoryjne przeprowadzone w cylindrycznym aparacie
skrĊtnym wykazaáy, Īe wytrzymaáoĞü na Ğcinanie bez odpáywu przy kącie obrotu kierunków naprĊĪeĔ gáównych Į = 0° (odpowiadającym badaniu trójosiowym przy Ğciskaniu) wynosi 176 kPa. W badaniach przeprowadzonych przy kącie Į = 45° (odpowiadającym badaniu prostego Ğcinania) otrzymano wartoĞü 113 kPa, a w badaniach przy kącie
Į = 90° (odpowiadającym badaniu trójosiowym przy wydáuĪaniu) wartoĞü ta wyniosáa
85 kPa. WartoĞü Ğrednią wytrzymaáoĞci na Ğcinanie bez odpáywu okreĞlono jako procentowy udziaá poszczególnych stref charakteryzujących siĊ róĪnymi mechanizmami
zniszczenia spowodowanymi zmianą kierunków naprĊĪeĔ gáównych. Dla stref charakteryzujących siĊ mechanizmami zniszczenia odpowiadającymi badaniu trójosiowemu przy
Ğciskaniu oraz przy wydáuĪaniu przyjĊto po 40% potencjalnej powierzchni zniszczenia,
a dla strefy obserwowanej w badaniu prostego Ğcinania – 20% [Kiziewicz 2012].
W artykule przeanalizowano trzy przypadki mimoĞrodowego obciąĪenia stopy fundamentowej poddanej staáemu oddziaáywaniu skáadową pionową przy wartoĞciach mimoĞrodów: e = 0, e = 1/12B oraz e = 1/6B.
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OBLICZENIA NUMERYCZNE
Obliczenia numeryczne zostaáy przeprowadzone w programie Plaxis 2D w wersji 9.02, w warunkach páaskiego stanu odksztaácenia. Do opisu zachowania siĊ gruntu
przyjĊto sprĊĪysto-plastyczny model stanu krytycznego z izotropowym wzmocnieniem
– zmody¿kowany model Cam-Clay, nazywany modelem MCC (Modi¿ed Cam-Clay).
Zachowanie siĊ materiaáu fundamentu opisane zostaáo natomiast modelem liniowo-sprĊĪystym o parametrach wáaĞciwych dla betonu C16/20.
Parametry niezbĊdne do wykonania obliczeĔ numerycznych zostaáy wyznaczone na
podstawie badaĔ trójosiowych w Laboratorium Geotechnicznym Katedry GeoinĪynierii
SGGW w Warszawie [Kiziewicz 2012]. Nachylenie linii stanu krytycznego wyznaczono
na podstawie badaĔ trójosiowych typu CID, w których przypadku jako kryterium zniszczenia przyjĊte zostaáo wystąpienie maksymalnej wartoĞci dewiatora naprĊĪenia. WartoĞü parametru opisującego nachylenie linii stanu krytycznego wynosi 1,3. Wyznaczenie
wartoĞci parametrów opisujących odksztaácalnoĞü gruntu wymagaáo wykonania badania
trójosiowego polegającego na izotropowym obciąĪaniu, a nastĊpnie na izotropowym odciąĪeniu próbki. Pozwoliáo ono na okreĞlenie zaleĪnoĞci wartoĞci objĊtoĞci wáaĞciwej (v)
od Ğredniej wartoĞci efektywnego naprĊĪenia gáównego (p’), w którym to ukáadzie osi
zde¿niowane są nachylenia linii normalnej konsolidacji (Ȝ) oraz nachylenie linii odprĊĪenia – ponownego obciąĪenia (ț) – rysunek 2.

Rys. 2.
Fig. 2.

Wyniki badaĔ izotropowego obciąĪania i odciąĪania próbki [Kiziewicz 2012]
Results of isotropic loading and unloading of sample [Kiziewicz 2012]

Do obliczeĔ przyjĊto: wartoĞü wspóáczynnika Poissona Ȟur = 0,2 oraz początkowy
wskaĨnik porowatoĞci einit = 0,38.
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OBLICZENIA ZGODNIE Z EUROKODEM 7
Obliczenia analizowanych przypadków obciąĪenia stopy fundamentowej, zgodnie
z Eurokodem 7, wykonano dla wszystkich podejĞü obliczeniowych. Obliczenia wykonano dla zaáoĪonych wymiarów stopy fundamentowej, wykorzystując wartoĞci charakterystyczne parametrów gruntowych oraz wartoĞci obliczeniowe tych parametrów, czyli
skorygowane o czĊĞciowe wspóáczynniki bezpieczeĔstwa. WartoĞci charakterystyczne
oznaczono symbolami z indeksem „k”, a wartoĞci obliczeniowe – z indeksem „d”. Stany graniczne noĞnoĞci dla poszczególnych podejĞü obliczeniowych sprawdzono zgodnie
z zaáącznikiem D normy PN-EN 1997-1:2008.
Zgodnie z Eurokodem 7 stan graniczny noĞnoĞci ULS (Ultimate Limit States) nie
zostanie przekroczony, gdy zachowana bĊdzie nierównoĞü:
Vd  Rd

(1)

gdzie: Vd – wartoĞü obliczeniowa obciąĪenia pionowego [kN],
Rd – wartoĞü obliczeniowa oporu granicznego na wypieranie [kN].
Ze wzglĊdu na przyjĊte zaáoĪenia projektowe w obliczeniach uwzglĊdniono warunki
bez odpáywu. W tym celu posáuĪono siĊ zaleĪnoĞcią podaną w Eurokodzie 7 w postaci:
R × (A’)–1 = (ʌ + 2) · cu · sc · bc · ic + q

(2)

gdzie: A’ – zredukowana powierzchnia podstawy fundamentu [m],
cu – wytrzymaáoĞü na Ğcinanie gruntu bez odpáywu [kPa],
sc – wspóáczynnik ksztaátu fundamentu [–],
bc – wspóáczynnik nachylenia podstawy fundamentu [–],
ic – wspóáczynnik nachylenia obciąĪenia [–],
q – nacisk od nakáadu warstw leĪących powyĪej podstawy fundamentu [kPa].
CzĊĞciowe wspóáczynniki bezpieczeĔstwa do parametrów gruntowych, oddziaáywaĔ
oraz oporu zostaáy przyjĊte, zgodnie z Eurokodem 7 [PN-EN 1997-1:2008], do poszczególnych podejĞü obliczeniowych. W podejĞciu obliczeniowym DA1(1) w celu otrzymania obliczeniowej wartoĞci oddziaáywania staáego (traktowane w tym przypadku jako
niekorzystne) przyjĊto wspóáczynnik równy 1,35, a wartoĞü oporu podáoĪa wyznaczana
jest na podstawie wartoĞci charakterystycznych parametrów gruntowych. W przypadku
podejĞcia DA1(2) przyjmowana jest charakterystyczna wartoĞü oddziaáywaĔ trwaáych,
a wartoĞü oporu podáoĪa obliczana jest na podstawie wartoĞci obliczeniowej wytrzymaáoĞci na Ğcinanie bez odpáywu. W celu jej uzyskania stosuje siĊ wspóáczynnik 1,4. W podejĞciu obliczeniowym DA2* oddziaáywanie traktowane jest jako niekorzystne i w celu jego
wyznaczenia naleĪy zastosowaü wspóáczynnik 1,35. WartoĞü oporu podáoĪa obliczana
jest na podstawie wartoĞci charakterystycznych parametrów gruntowych, ale otrzymaną wartoĞü oporu naleĪy w przypadku tego podejĞcia obliczeniowego podzieliü przez
wspóáczynnik 1,4, uzyskując tym samym wartoĞü obliczeniową. PodejĞcie obliczeniowe
DA3 zakáada oddziaáywanie jako niekorzystne i naleĪy zastosowaü wspóáczynnik 1,35
w celu wyznaczenia wartoĞci obliczeniowej staáego oddziaáywania. WartoĞü oporu podáoĪa obliczana jest w tym przypadku na podstawie wartoĞci obliczeniowej wytrzymaáoĞci
na Ğcinanie bez odpáywu poprzez zastosowanie wspóáczynnika równego 1,4.
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PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEē
Obliczenia numeryczne przeprowadzone w programie Plaxis pozwoliáy wyznaczyü
graniczne obciąĪenia, przy których osiągniĊty zostanie stan graniczny noĞnoĞci przy zadanych wartoĞciach mimoĞrodów obciąĪenia. Dla mimoĞrodu e = 0 graniczne obciąĪenie
wyniosáo 9260 kN·m–1, dla e = 1/12B miaáo wartoĞü 7870 kN·m–1, a dla mimoĞrodu
e = 1/6B równe byáo 7080 kN·m–1. Izopola przemieszczeĔ caákowitych dla granicznych
obciąĪeĔ przy zadanych wartoĞciach mimoĞrodów przedstawiają rysunki 3, 4 oraz 5.

Rys. 3.
Fig. 3.

Izopola przemieszczeĔ caákowitych dla e = 0 [Kiziewicz 2012]*
Total deformations for e = 0 [Kiziewicz 2012]

Rys. 4.
Fig. 4.

Izopola przemieszczeĔ caákowitych dla e = 1/12B [Kiziewicz 2012]*
Total deformations for e = 1/12B [Kiziewicz 2012]

Rys. 5.
Fig. 5.

Izopola przemieszczeĔ caákowitych dla e = 1/6B [Kiziewicz 2012]*
Total deformations for e = 1/6B [Kiziewicz 2012]

*Rys. 3–5 w kolorze na wkáadce po stronie 184.
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Wyniki obliczeĔ, przeprowadzonych zgodnie z Eurokodem 7 dla tych samych wymiarów stopy fundamentowej oraz obciąĪeĔ z zastosowaniem wartoĞci charakterystycznych
parametrów gruntowych, oddziaáywaĔ i oporu, zestawiono w tabeli 2. Warunek noĞnoĞci
Vk  Rk nie zostaá przekroczony przy wartoĞciach mimoĞrodów e = 0 oraz e = 1/12B.
Jedynie w przypadku mimoĞrodu e = 1/6B warunek noĞnoĞci zostaá nieznaczne przekroczony. WskaĨniki wykorzystania noĞnoĞci (ȁk), wyznaczone na podstawie wartoĞci
charakterystycznych obciąĪenia pionowego i oporu granicznego na wypieranie, dla wartoĞci mimoĞrodów e = 0 oraz e = 1/12B nie przekroczyáy 100%. Dla wartoĞci mimoĞrodu
e = 1/6B wskaĨnik wykorzystania ȁk byá nieznacznie wiĊkszy od 100%.
Tabela 2. Wyniki obliczeĔ zgodnie z Eurokodem 7 z wykorzystaniem wartoĞci charakterystycznych parametrów
Table 2. Calculation results according to Eurocode 7 with the use of characteristic values of parameters
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Vk [kN]
Rk [kN]
ȁk = Vk × Rk–1 × 100% [%]

e=0
118 082
130 721
90,3

Wyniki – Results
e = 1/12B
e = 1/6B
101 402
91 922
107 712
86 028
94,1
106,9

Wyniki uzyskane z obliczeĔ, zgodnie z Eurokodem 7, po uwzglĊdnieniu czĊĞciowych
wspóáczynników bezpieczeĔstwa (tab. 3) wskazują, Īe przy tych samych wymiarach stopy fundamentowej oraz tych samych obciąĪeniach warunek noĞnoĞci zostaá przekroczony we wszystkich podejĞciach, zatem wskaĨniki wykorzystania noĞnoĞci przekraczają
100%.
PodejĞcia obliczeniowe DA2* i DA3 wykazują najwiĊksze przekroczenie wykorzystania noĞnoĞci przy poszczególnych wartoĞciach mimoĞrodów. Dla mimoĞrodu
e = 0 wskaĨnik wykorzystania noĞnoĞci (ȁd), wyznaczony na podstawie wartoĞci obliczeniowych obciąĪenia pionowego i oporu granicznego na wypieranie, wynosi 170,7%
w przypadku podejĞcia DA2*, natomiast dla podejĞcia DA3 równy jest 167,5%. WartoĞü
wskaĨnika wykorzystania noĞnoĞci w przypadku mimoĞrodu e = 1/12B dla podejĞcia
DA2* wynosi ȁd = 177,9%, a dla podejĞcia DA3 – ȁd = 174,5%. Przy mimoĞrodzie równym 1/6B wskaĨnik wykorzystania noĞnoĞci wynosi ȁd = 201,9% dla podejĞcia DA2*
oraz ȁd = 197,9% dla podejĞcia DA3.
PodejĞciami obliczeniowymi o mniejszym przekroczeniu wykorzystania noĞnoĞci są
podejĞcia DA1(1) oraz DA1(2). WskaĨniki wykorzystania noĞnoĞci (ȁd) przy mimoĞrodzie e = 0 wynoszą w tym przypadku 121,9% dla podejĞcia DA1(1) oraz 124,1% dla
podejĞcia DA1(2). Dla mimoĞrodu e = 1/12B wskaĨnik wykorzystania noĞnoĞci wynosi
ȁd = 127,1% dla podejĞcia DA1(1) oraz ȁd = 129,2% dla podejĞcia DA1(2). Przy mimoĞrodzie e = 1/6B wskaĨnik wykorzystania noĞnoĞci dla DA1(1) równy jest 144,2%, a dla
DA1(2) – 146,6%.
Wyniki obliczeĔ przeprowadzonych na wartoĞciach charakterystycznych oraz obliczeniowych, zgodnie z dotychczasową normą PN-81/B-03020, zestawiono w tabelach
4 i 5. WartoĞci charakterystyczne oznaczono symbolami z indeksem „n”, a wartoĞci obliczeniowe – z indeksem „r”.
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Tabela 3. Wyniki obliczeĔ wedáug Eurokodu 7 z uĪyciem wartoĞci obliczeniowych parametrów
Table 3. Calculation results according to Eurocode 7 with the use of design values of parameters
Wyszczególnienie
Speci¿cation

MimoĞród
Eccentricity

Vd [kN]
Rd [kN]

e=0
–1

ȁd = Vd × Rd

DA1(1)

DA1(2)

DA2* / DA2

DA3

159 410

118 082

159 410

159 410

130 721

95 183

933 372

95 183

121,9

124,1

170,7

167,5

136 892

101 402

136 892

136 892

107 712

78 466

79 937

78 466

127,1

129,2

177,9

174,5

124 094

91 922

124 094

124 094

86 028

62 701

61 449

62 701

144,2

146,6

201,9

197,9

× 100% [%]

Vd [kN]
Rd [kN]

e = 1/12B

ȁd [%]
Vd [kN]
Rd [kN]

e = 1/6B

ȁd [%]

Tabela 4. Wyniki obliczeĔ wedáug PN-81/B-03020 z wykorzystaniem wartoĞci charakterystycznych parametrów, oporu i obciąĪenia skáadową pionową
Table 4. Calculation results according to PN-81/B-03020 with the use of characteristic values of
parameters, resistance and vertical load
Wyszczególnienie
Speci¿cation

Wyniki / Results
e=0

e = 1/12B

e = 1/6B

Nn [kN]

118 082

101 402

91 922

QfNB [kN]

150 549

121 858

95 514

78,4

83,2

96,2

ȁn = Nn × QfNB–1 × 100% [%]

Tabela 5. Wyniki obliczeĔ wedáug PN-81/B-03020 z wykorzystaniem wartoĞci obliczeniowych parametrów, oporu i obciąĪenia skáadową pionową
Table 5. Calculation results according to PN-81/B-03020 with the use of design values of parameters, resistance and vertical load
Wyszczególnienie
Speci¿cation

Wyniki / Results
e=0

e = 1/12B

e = 1/6B

Nr [kN]

141 698

121 682

110 306

QfNB [kN]

135 494

109 672

85 963

m · QfNB [kN]

109 750

88 834

69 630

129,1

137,0

158,4

ȁr = Nr × m–1 × QfNB–1 × 100% [%]

Warunek noĞnoĞci, wykorzystując wartoĞci charakterystyczne parametrów, oporu
i obciąĪeĔ, nie zostaá przekroczony w przypadku wszystkich wartoĞci mimoĞrodów. WartoĞci wskaĨników wykorzystania (ȁn), wyznaczonych na podstawie wartoĞci normowych obciąĪenia pionowego i oporu granicznego na wypieranie, nie przekraczają 100%.
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NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe wartoĞci wskaĨników wykorzystania noĞnoĞci są wiĊksze
w przypadku obliczeĔ zgodnie z Eurokodem 7 niĪ uzyskanych w obliczeniach zgodnie
z normą PN-81/B-03020 (tab. 2 i 4).
Wykonane obliczenia wskazują, iĪ przekroczenie wykorzystania noĞnoĞci w obliczeniach wedáug normy PN-81/B-03020 jest mniejsze niĪ w przypadku obowiązującego
w Polsce podejĞcia obliczeniowego DA2* (tab. 3 i 5). Wynika to gáównie z wprowadzenia przez normĊ PN-81/B-03020 wspóáczynnika bezpieczeĔstwa do wartoĞci obciąĪenia
przekazywanego na podáoĪe (Ȗf), wynoszącego 1,2, oraz wspóáczynnika korekcyjnego
(m) przyjmowanego do wartoĞci oporu granicznego podáoĪa (QfNB), przeciwdziaáającego
obciąĪeniu.
Przeprowadzone obliczenia wykazaáy, Īe przekroczenia wykorzystania noĞnoĞci
w podejĞciach obliczeniowych DA1(1) oraz DA1(2) są porównywalne z tym uzyskanym
na podstawie normy PN-81/B-03020.
Uzyskane wyniki wskazują równieĪ, Īe wraz ze wzrostem wartoĞci mimoĞrodu nastĊpuje wiĊksze przekroczenie wykorzystania noĞnoĞci. PrawidáowoĞü tĊ moĪna zaobserwowaü zarówno dla wartoĞci charakterystycznych parametrów, jak i ich wartoĞci obliczeniowych przy obliczeniach zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-81/B-03020.
PODSUMOWANIE
W artykule przeanalizowano przykáad oceny noĞnoĞci podáoĪa w warunkach bez odpáywu pod stopą fundamentową obciąĪoną mimoĞrodowo skáadową pionową. AnalizĊ
numeryczną przeprowadzono, wykorzystując wartoĞci charakterystyczne parametrów,
a obliczenia wedáug Eurokodu 7 i normy PN-81/B-03020 – przyjmując wartoĞci charakterystyczne oraz obliczeniowe.
WartoĞü wytrzymaáoĞci na Ğcinanie bez odpáywu okreĞlono na podstawie wyników
badaĔ w cylindrycznym aparacie skrĊtnym jako wartoĞü Ğrednią wynikającą z procentowego udziaáu poszczególnych stref charakteryzujących siĊ róĪnymi mechanizmami
zniszczenia, spowodowanymi zmianą kierunków naprĊĪeĔ gáównych. Przeprowadzona
analiza numeryczna umoĪliwiáa wyznaczenie granicznych obciąĪeĔ skáadową pionową,
przy których osiągniĊto stan graniczny noĞnoĞci przy zadanych wartoĞciach mimoĞrodów
obciąĪenia. Otrzymane wartoĞci zostaáy wykorzystane w obliczeniach zgodnie z Eurokodem 7 oraz normą PN-81/B-03020 do okreĞlenia oddziaáywaĔ na stopĊ fundamentową.
Otrzymane wyniki wskazują, iĪ dla analizowanego przypadku, wykorzystując podejĞcia obliczeniowe DA2* oraz DA3, uzyskano najwiĊksze przekroczenie wykorzystania
noĞnoĞci. Przekroczenie wykorzystania noĞnoĞci porównywalne z uzyskanym na podstawie normy PN-81/B-03020 otrzymano w podejĞciach obliczeniowych DA1(1) oraz
DA1(2).
Przeprowadzona analiza wykazaáa, Īe dla analizowanego przypadku przy projektowaniu na podstawie stanów granicznych noĞnoĞci podobne wymiary stopy fundamentowej uzyska siĊ z normy PN-81/B-03020 i DA1(1) oraz DA1(2), natomiast wymiary stopy
fundamentowej uzyskane na podstawie DA2* i DA3 bĊdą wiĊksze.
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BEARING CAPACITY ASSESSMENT OF SUBSOIL IN UNDRAINED
CONDITIONS UNDER PAD FOUNDATION SUBJECTED TO INCLINED
LOAD ACCORDING TO EUROCODE 7
Abstract. This paper presents the bearing capacity analysis of overconsolidated cohesive
soils under pad foundation subjected to inclined load in undrained conditions. Calculations
were performed for the inclined load of pad foundation by permanent vertical load. The
values of eccentricity are equal to 0, 1/12B and 1/6B. Numerical calculations were carried
out using ¿nite element method in Plaxis program with the use of characteristic values
of parameters, action and resistance. Comparative calculations according to Eurocode 7
and standard PN-81/B-03020 rules were made using characteristic and design values of
parameters.
Key words: pad foundation, bearing capacity, Eurocode 7, ultimate limit states
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