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NOĝNOĝû NA PRZESUNIĉCIE FUNDAMENTÓW
BEZPOĝREDNICH
Zenon Szypcio, Katarzyna DoáĪyk
Politechnika Biaáostocka, Biaáystok
Streszczenie. W pracy przedstawiono metodykĊ sprawdzania noĞnoĞci na przesuniĊcie
fundamentów bezpoĞrednich zgodnie z Eurokodem 7. Omówiono problem noĞnoĞci na
przesuniĊcie w warunkach „z odpáywem” i „bez odpáywu”. Szeroko opisano metodĊ wyznaczania wartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym dla gruntów niespoistych oraz przytoczono na podstawie analiz literatury przybliĪone wartoĞci dla gruntów
spoistych. Omówiono zagadnienie doboru wspóáczynników cząstkowych dla oddziaáywaĔ
stabilizujących i destabilizujących oraz szczególne przypadki spotykane w praktyce inĪynierskiej.
Sáowa kluczowe: fundament bezpoĞredni, noĞnoĞü na przesuniĊcie, Eurokod 7

WSTĉP
W Eurokodzie 7 wymagane jest sprawdzenie noĞnoĞci fundamentu bezpoĞredniego
na przesuniĊcie w páaszczyĨnie podstawy w warunkach „z odpáywem” i „bez odpáywu”.
Sprawdzenie statecznoĞci w warunkach „bez odpáywu” jest konieczne, gdy pod fundamentem wystĊpują nasycone grunty spoiste i tempo budowy jest na tyle duĪe, Īe przyrosty
obciąĪeĔ generują wzrost ciĞnienia wody w porach gruntu. W gruntach spoistych wspóáczynnik ¿ltracji jest maáy i do rozproszenia nadwyĪek ciĞnienia wody w porach gruntu
konieczny jest dáuĪszy czas [Smoltczyk, red. 2003, Bond i Harris 2010, Day 2012].
W warunkach „z odpáywem” opór na Ğcinanie jest proporcjonalny do wartoĞci tangensa kąta tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym [Bond i Harris 2010, WysokiĔski i in.
2011, Dąbska i GoáĊbiewska 2012].
Kąt tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym jest trudny do wyznaczenia w badaniach laboratoryjnych [Smith 2006, Wesley 2010] i na potrzeby inĪynierskie moĪe byü
okreĞlony zgodnie ze wskazówkami podanymi w literaturze naukowej [Jamioákowski
i in. 2001, Bond i Harris 2010]. Dla gruntów niespoistych z analizy klasycznego równaAdres do korespondencji – Corresponding author: Zenon Szypcio, Politechnika Biaáostocka,
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nia dylatacji Boltona [1986] wynika, Īe dla naprĊĪeĔ wywoáanych w podáoĪu przez wiĊkszoĞü budowli rzĊdu 300–500 kPa wartoĞü kąta tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym jest równa wartoĞci mobilizowanego kąta tarcia wewnĊtrznego dla ID = 0,2–0,25.
WartoĞü kąta tarcia tak okreĞlona z wykresów podanych w normie PN-81/B-03020 jest
nieco mniejsza od wartoĞci podanych w literaturze. Dla gruntów spoistych kąt tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym jest zaleĪny od wskaĨnika plastycznoĞci gruntu [Bond
i Harris 2010].
Zwykle kaĪde oddziaáywanie wywoáuje efekty stabilizujące (korzystne) i destabilizujące (niekorzystne). W obliczeniach jednoczeĞnie nie mogą byü stosowane róĪne
wspóáczynniki obciąĪenia dla danego oddziaáywania, zatem konieczne jest okreĞlenie,
czy globalny efekt oddziaáywania jest stabilizujący (korzystny), czy destabilizujący (niekorzystny), i uĪycie odpowiednich cząstkowych wspóáczynników obciąĪenia zgodnie
z Eurokodem 7.
W warunkach podáoĪa warstwowego moĪe zachodziü koniecznoĞü sprawdzenia noĞnoĞci na przesuniĊcie w niĪszych, sáabszych warstwach podáoĪa [Smoltczyk, red. 2003].
Jest to szczególnie istotne, jeĪeli fundament jest projektowany w sąsiedztwie zbocza.
W pracy przedstawiono zagadnienia noĞnoĞci fundamentu bezpoĞredniego na przesuniĊcie, zgodnie z Eurokodem 7, dla zalecanego w Polsce drugiego podejĞcia obliczeniowego. Szczególną uwagĊ zwrócono na okreĞlenie wartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego
w stanie krytycznym (ĳcv) na podstawie analizy literatury dotyczącej stanów krytycznych gruntów [Bolton 1986, Negussey i in. 1988, Jamioákowski i in. 2001, Bond i Harris
2010]. Ponadto przedstawiono analizĊ oddziaáywaĔ stabilizujących (korzystnych) i destabilizujących (niekorzystnych) w warunkach „z odpáywem” i „bez odpáywu”.
WARUNEK OGÓLNY NOĝNOĝCI NA PRZESUNIĉCIE
Dla fundamentów bezpoĞrednich, zgodnie z Eurokodem 7, poĞlizg fundamentu po
gruncie nie nastąpi, jeĪeli suma wartoĞci obliczeniowej (projektowej) oddziaáywaĔ poziomych (Hd) i wartoĞci obliczeniowej parcia gruntu (Pad) bĊdzie nie wiĊksza niĪ suma
wartoĞci obliczeniowej oporu Ğcinania w páaszczyĨnie kontaktu (Rd) i wartoĞci obliczeniowej odporu gruntu (Pbd) – rysunek 1:
+ G  3DG d 5G  3EG

(1)

Warunek (1) moĪe byü zapisany w postaci [Smoltczyk, red. 2003, Bond i Harris 2010,
WysokiĔski i in. 2011, Dąbska i GoáĊbiewska 2012]:
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(2)

gdzie wartoĞü obliczeniowa naprĊĪeĔ stycznych dziaáających w páaszczyĨnie podstawy
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Acta Sci. Pol.

NoĞnoĞü na przesuniĊcie fundamentów bezpoĞrednich

Rys. 1.
Fig. 1.
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Schemat siá dziaáających na fundament
The scheme of forces acting on a foundation

a wartoĞü obliczeniowa naprĊĪeĔ granicznych w tej páaszczyĨnie

W 5G

5G  3EG
$

(4)

Aƍ zaĞ jest efektywnym polem podstawy fundamentu.
Zwykle w obliczeniach inĪynierskich pomijany jest niekorzystny efekt oddziaáywania
parcia gruntu na fundament i korzystny efekt oddziaáywania odporu gruntu (Pa = Pb = 0).
Niekorzystny efekt oddziaáywania parcia gruntu moĪe nie byü zrównowaĪony korzystnym oddziaáywaniem odporu gruntu jedynie w przypadku jednostronnego odkopania
fundamentu. Taki przypadek naleĪy traktowaü jako wyjątkowy.
Przy obliczaniu oporów Ğcinania Eurokod 7 wyróĪnia przypadek, gdy moĪliwy jest
peány odpáyw i konstrukcja nie wywoáuje wzrostu ciĞnienia wody w porach gruntu (warunki „z odpáywem”):

W 5G

9G  WDQ G G
$ J 5K

(5)

i warunki „bez odpáywu”, gdy konstrukcja wywoáuje wzrost ciĞnienia wody w porach
gruntu:

W 5G

FXG
J 5K

(6)

WartoĞü obliczeniowa efektywnego nacisku fundamentu na podáoĪe:
9G

9G  8 G

(7)

jest róĪnicą wartoĞci obliczeniowej oddziaáywaĔ (Vd) i wartoĞci obliczeniowej siáy wyporu dziaáającej na czĊĞü konstrukcji zagáĊbionej poniĪej zwierciadáa wody gruntowej.
WartoĞü obliczeniową kąta tarcia podstawy fundamentu o podáoĪe, zgodnie z Eurokodem 7, oblicza siĊ z równania [Smoltczyk, red. 2003, Bond i Harris 2010]:
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(8)

gdzie: ĳcv,d jest wartoĞcią obliczeniową kąta tarcia wewnĊtrznego gruntu w stanie krytycznym, a k – wspóáczynnikiem, którego wartoĞü k = 1 dla fundamentów betonowych
(Īelbetowych) wykonywanych na miejscu i k = 2/3 dla fundamentów Īelbetowych prefabrykowanych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wspóáczynnik materiaáowy (Ȗĳ) jest
stosowany do tangensa kąta, a nie bezpoĞrednio do wartoĞci kąta. Dla drugiego podejĞcia
obliczeniowego Ȗĳ = 1, zatem:

M cv,d

§ tan M cv, k
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©

·
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¹

(9)

Stany krytyczne realizowane są przy duĪych odksztaáceniach. W páaszczyĨnie kontaktu podstawy fundamentu z podáoĪem moĪna przyjąü, Īe odksztaácenia są jednorodne
i stan krytyczny moĪe nie nastąpiü. Dla gruntów niespoistych w stanie luĨnym (ID < 0,2)
i gruntów spoistych o naruszonej strukturze ĳ = ĳcv, a dla gruntów niespoistych w stanie
zagĊszczonym i gruntów spoistych o nienaruszonej strukturze ĳ > ĳcv. Zatem przyjĊcie
wartoĞci kąta į zgodnie ze wzorem (8) prowadzi do zbyt bezpiecznego projektowania
i nie jest uzasadnione.
Gra¿czną interpretacjĊ wytrzymaáoĞci gruntu na Ğcinanie pokazano na rysunku 2.
W warunkach „z odpáywem” wytrzymaáoĞü na Ğcinanie wynosi:

WI

F c  V c WDQ M c

(10)

a w warunkach „bez odpáywu” [Wesley 2010]

W IX

Rys. 2.
Fig. 2.

FX

(11)

Gra¿czna interpretacja wytrzymaáoĞci gruntu na Ğcinanie
Graphic interpretation of shear strength of soil
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Przy obliczaniu noĞnoĞci na przesuniĊcie w warunkach „z odpáywem” pomija siĊ
wpáyw kohezji na wytrzymaáoĞü, a uwzglĊdnia jedynie skáadnik tarciowy oporu na Ğcinanie (tanĳƍ).
W warunkach „bez odpáywu” naprĊĪenia normalne dziaáające na páaszczyznĊ Ğcinania
nie mają wpáywu na wytrzymaáoĞü gruntu na Ğcinanie (rys. 2). Caákowity zanik tarciowego charakteru oporu na Ğcinanie (ĳƍu = 0) nie zachodzi tylko w przypadku, gdy grunt jest
w stanie peánego nasycenia (Sr = 1) i niemoĪliwy jest odpáyw [Smith 2006, Wesley 2010].
Takie warunki praktycznie mogą wystąpiü jedynie w gruntach spoistych dla budowli
o szybkich przyrostach obciąĪeĔ [Wesley 2010].
Pomijając parcie gruntu na fundament, wartoĞü charakterystyczna naprĊĪeĔ stycznych wynosi:

W (N

+ *N  ¦ \ L + 4N L

(12)

$c

gdzie: HGk – charakterystyczna wartoĞü siáy stycznej w poziomie posadowienia od obciąĪeĔ staáych,
HQk,i – wartoĞü siáy stycznej od obciąĪeĔ zmiennych,
Ȍi – wspóáczynniki okreĞlające reprezentatywne wartoĞci oddziaáywaĔ zmiennych.
WartoĞü obliczeniowa naprĊĪeĔ stycznych wynosi:
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(13)

$c

gdzie: ȖG i ȖQ są wartoĞciami wspóáczynników czĊĞciowych odpowiednio dla oddziaáywaĔ staáych i zmiennych.
WartoĞci wspóáczynników czĊĞciowych dla drugiego podejĞcia obliczeniowego przy
obliczeniach noĞnoĞci na przesuniĊcie zgodnie z Eurokodem 7 podano w tabeli 1.
Tabela 1. Wspóáczynniki czĊĞciowe drugiego podejĞcia obliczeniowego
Table 1. Partial factors for the design approach 2
Staáe
Permanent

Niekorzystne – Unfavourable

ȖG dst

1,35

Korzystne –Favourable

ȖG stb

1,00

Zmienne
Variable

Niekorzystne – Unfavourable

ȖQ dst

1,50

Korzystne – Favourable

ȖQ stb

0,00

tanĳƍ

Ȗĳƍ

1,00

cƍ

Ȗcƍ

1,00

Ȗcu

1,00

ȖRh

1,10

Oddziaáywania – Actions

WáaĞciwoĞci gruntu
Soil properties

cu
Opór ze wzglĊdu na poĞlizg – Sliding resistance
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KĄT TARCIA WEWNĉTRZNEGO W STANIE KRYTYCZNYM
Kąt tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym jest jednym z podstawowych parametrów wytrzymaáoĞciowych gruntu. Kąt ĳcv jest wartoĞcią kąta tarcia wewnĊtrznego przy
duĪych odksztaáceniach i w badaniach laboratoryjnych trudny do dokáadnego wyznaczenia. Zwykle inĪynierowie okreĞlają wartoĞü charakterystyczną kąta tarcia wewnĊtrznego
w stanie krytycznym, znając tylko rodzaj gruntu i korzystając ze wskazówek literaturowych.
Dla piasków kwarcowych kąt tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym zaleĪy od
uziarnienia i ksztaátu ziaren. Korzystając ze wskazówek Bonda i Harrisa [2010], obliczono wartoĞci ĳcv dla piasków kwarcowych (tab. 2).
Tabela 2. Kąt ĳcv dla piasków kwarcowych
Table 2. ĳcv angle for quartz sands
Ksztaát ziaren – Shape of grain
Uziarnienie – Grading

Obtoczone
Rounded

Sáabo obtoczone
Sub-angular

OstrokrawĊdziste
Angular

Jednofrakcyjny – Uniform

30

32

34

Kilkufrakcyjny – Moderate grading

32

34

36

Wielofrakcyjny – Well-graded

34

36

38

Bolton [1986], analizując wyniki badaĔ laboratoryjnych wielu piasków, zde¿niowaá
pojĊcie wskaĨnika dylatacji:
,5

, ' 4  OQ S  5

(14)

gdzie: ID – stopieĔ zagĊszczenia,
pƍ – Ğrednie efektywne naprĊĪenie gáówne [kPa],
Q i R – parametry charakterystyczne dla danego piasku; dla piasków kwarcowych
i skaleniowych moĪna przyjmowaü Q = 10, wapiennych Q = 8, a R = 1
[Bolton 1986].
Analizując wyniki badaĔ, Bolton [1986] zauwaĪyá, Īe maksymalna mobilizowana
wartoĞü kąta tarcia wewnĊtrznego dla warunków páaskiego stanu odksztaácenia wynosi:

M PD[

M FY  , 5

(15)

a dla warunków trójosiowego Ğciskania

M PD[

M FY  , 5

(16)

NaleĪy zauwaĪyü, Īe dla IR = 0 ĳmax = ĳcv. WartoĞü wskaĨnika dylatacji IR = 0, gdy
,'

5
4  OQ S

(17)
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ZaleĪnoĞü ID – pƍ dla wskaĨnika dylatacji dla IR = 0 pokazano na rysunku 3.

Rys. 3.
Fig. 3.

ZaleĪnoĞü ID – pƍ dla piasków przy IR = 0
ID – pƍ relationship for sands, where IR = 0

Dla najczĊĞciej wystĊpujących w praktyce inĪynierskiej naprĊĪeĔ pod fundamentem
pƍ § 300 kPa wskaĨnik dylatacji IR = 0 i ĳmax = ĳcv dla ID § 0,23. WartoĞci kąta tarcia
wewnĊtrznego dla ID = 0,23, odczytane z wykresów podanych w normie PN-81/B-03020,
wynoszą: 36,5° dla Īwirów i pospóáek, 31,5° dla piasków grubych i Ğrednich oraz 29,3°
dla piasków drobnych i pylastych. WartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym, okreĞlone z zaleĪnoĞci Boltona (13), są tylko nieco mniejsze od wartoĞci podanych
przez Bonda i Harrisa [2010].
Jamioákowski i inni [2001] przy interpretacji wyników sondowaĔ piasków zalecają
przyjmowaü wartoĞci kąta ĳcv o 3–5° wiĊksze od wartoĞci kąta ĳu tarcia miĊdzycząsteczkowego ziaren gruntu. WartoĞci ĳu i ĳcv dla piasków o róĪnej mineralogii podano
w tabeli 3 [Jamioákowski i in. 2001].
Tabela 3. Kąt ĳu i ĳcv piasków [Jamioákowski i in. 2001]
Table 3. ĳu and ĳcv angles for sands [Jamioákowski et al. 2001]
Piaski – Sands

Kąt – Angle
ĳu

ĳcv

Kwarcowe – Quartz

25–30°

30–34°

Krzemionkowe – Feldspar

27–32°

32–36°

Wapienne – Lime

32–38°

36–42°

Dla gruntów spoistych wartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym, zaleĪne od wskaĨnika plastycznoĞci (Ip), podano w tabeli 4 [Bond i Harris 2010]. WartoĞü
kąta tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym nie zaleĪy od stanu początkowego gruntu
[Negussey i in. 1988].
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Tabela 4. Kąt ĳcv gruntów spoistych
Table 4. ĳcv angle of cohesive soils
WskaĨnik plastycznoĞci – Plasticity index

Ip [%]

15

30

50

80

Kąt tarcia – Angle of shearing

ĳcv [°]

30

25

20

15

WYTRZYMAàOĝû NA ĝCINANIE W WARUNKACH BEZ ODPàYWU
WytrzymaáoĞü na Ğcinanie w warunkach braku odpáywu jest wyznaczana z badaĔ laboratoryjnych lub polowych (in situ) [Schnaid 2009, WysokiĔski i in. 2011, Day 2012].
Przy wyznaczaniu wytrzymaáoĞci na Ğcinanie gruntów spoistych w stanie plastycznym
w badaniach laboratoryjnych istotna jest jakoĞü badanych próbek [Day 2012, WysokiĔski
i in. 2011], a w badaniach polowych – lokalne naruszenie struktury gruntu, prĊdkoĞü odksztaácenia, czĊĞciowa konsolidacja i anizotropia gruntu [Schnaid 2009].
Dla gruntów prekonsolidowanych wytrzymaáoĞü na Ğcinanie w warunkach bez odpáywu moĪe byü wyznaczona ze wzoru:

W fu

V vc S

OCR

m

(18)

gdzie: V Yc  – skáadowa pionowa naprĊĪenia efektywnego,
S i m – parametry materiaáowe; wedáug Jamioákowskiego i innych [1985] S = 0,25
i m = 0,8.
WytrzymaáoĞü kontaktu miĊdzy konstrukcją a gruntem (adhezja) moĪe byü mniejsza
niĪ wytrzymaáoĞü gruntu na Ğcinanie w warunkach braku odpáywu. WartoĞci adhezji podane przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Geotechników [2006] zamieszczono w tabeli 5.
Tabela 5. WytrzymaáoĞü na Ğcinanie bez odpáywu (cu) i adhezja gruntów spoistych (a)
Table 5. Undrained shear strength of soil and adhesion for cohesive soils
WytrzymaáoĞü – Strength

Parametr – Parameter
cu [kPa]

a [kPa]

Bardzo maáa – Very soft

0–12

0–12

Maáa – Soft

12–15

12–25

ĝrednia – Medium stiff

25–50

25–38

DuĪa – Stiff

50–100

38–48

Bardzo duĪa – Very stiff

100–200

48–65

ODDZIAàYWANIA STABILIZUJĄCE I DESTABILIZUJĄCE
Efektem oddziaáywania (ciĊĪaru wáasnego, obciąĪeĔ zmiennych, Ğniegu, wiatru itp.)
w poziomie posadowienia fundamentu jest siáa pionowa (V), siáa pozioma (H) i moment
(M). Przyjmując, Īe efektem oddziaáywania jest siáa (F) nachylona do poziomu pod kątem (Į), dziaáająca na mimoĞrodzie (e), moĪna zapisaü:
Acta Sci. Pol.

NoĞnoĞü na przesuniĊcie fundamentów bezpoĞrednich

107

9
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(19)

+

) VLQD

(20)

0

9H

)H  FRV D

(21)

W zaleĪnoĞci od tego, czy jest to oddziaáywanie staáe czy zmienne, stabilizujące (korzystne) czy teĪ destabilizujące (niekorzystne), powinno siĊ stosowaü róĪne wspóáczynniki czĊĞciowe oddziaáywaĔ pokazane w tabeli 1. NaleĪy zauwaĪyü, Īe dla warunków
„z odpáywem” skáadowa pionowa (V) jest efektem stabilizującym, a skáadowa pozioma
(H) jest efektem destabilizującym. Zasadą jest, Īe nie moĪna stosowaü róĪnych wspóáczynników obciąĪenia w tych samych obliczeniach [Bond i Harris 2010]. Analizując warunek noĞnoĞci na przesuniĊcie (2) dla warunków „z odpáywem”, moĪna stwierdziü, Īe
oddziaáywanie wywoáuje efekt stabilizujący, jeĪeli:
WDQ D  d 

WDQ G G

J 5K

(22)

a destabilizujący, jeĪeli powyĪsza nierównoĞü nie jest speániona. W konsekwencji dla
efektów oddziaáywaĔ, które speániają warunek (22), powinno siĊ stosowaü dla obciąĪeĔ
staáych ȖG stb, a dla obciąĪeĔ zmiennych ȖG stb = 0 (nie uwzglĊdniaü tego oddziaáywania
w obliczeniach noĞnoĞci na przesuniĊcie), natomiast dla efektów oddziaáywaĔ niespeániających warunku (22) – odpowiednio ȖG dst = 1,35 i ȖG dst = 1,5.
W warunkach braku odpáywu skáadowa pionowa efektu oddziaáywania (V) nie wpáywa stabilizująco, a skáadowa pozioma (H) ma wpáyw destabilizujący, zatem dla efektów
oddziaáywaĔ wywoáujących siáĊ poziomą (H) stosuje siĊ ȖG dst = 1,35 dla obciąĪeĔ staáych
i ȖG dst = 1,5 dla obciąĪeĔ zmiennych.
Siáa wyporu (U) jest oddziaáywaniem destabilizującym w warunkach „z odpáywem”
i obojĊtna w warunkach „bez odpáywu”.
PRZYPADKI SZCZEGÓLNE OBLICZEē NOĝNOĝCI NA PRZESUNIĉCIE
JeĪeli siáa pozioma (H) nie dziaáa równolegle do boków fundamentu i jej skáadową
równolegáą do boku bĊdącego szerokoĞcią oznaczy siĊ przez HB, a równolegáą do boku
bĊdącego dáugoĞcią fundamentu przez HL, to:
+

+ %  + /

(23)

Zgodnie z Eurokodem 7 w warunkach moĪliwoĞci wtargniĊcia wody lub powietrza
miĊdzy fundamentem a podáoĪem w warunkach braku odpáywu wartoĞü obliczeniowa
oporu (Rd) powinna byü nie wiĊksza od 0,4 wartoĞci obliczeniowej siáy pionowej:
5G d  9G
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(24)
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JeĪeli siáy poziome dziaáają z jednego kierunku, to znaczną poprawĊ statecznoĞci fundamentu na przesuniĊcie moĪna osiągnąü, wykonując nachyloną podstawĊ. Takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne niĪ wykonanie ostrogi [Smoltczyk, red. 2003].
JeĪeli pod warstwą gruntu leĪącego bezpoĞrednio pod fundamentem znajduje siĊ warstwa gruntu o maáej wytrzymaáoĞci na Ğcinanie, to konieczne jest sprawdzenie utraty
noĞnoĞci fundamentu na przesuniĊcie w tej warstwie gruntu. Jest to szczególnie waĪne,
gdy fundament jest w sąsiedztwie zbocza [Smoltczyk, red. 2003].
PODSUMOWANIE
Przy projektowaniu fundamentów bezpoĞrednich niezaleĪnie sprawdzany jest warunek na wypieranie gruntu spod fundamentu i warunek na poĞlizg w poziomie posadowienia. Zgodnie z Eurokodem 7 rozwaĪa siĊ warunki „z odpáywem” i „bez odpáywu”. W zaleĪnoĞci od charakterystyki budowli i podáoĪa w róĪnych etapach budowy i eksploatacji
bardziej niekorzystne są warunki „z odpáywem” niĪ „bez odpáywu”. W wiĊkszoĞci inĪynierskich przypadków warunki „bez odpáywu” są sprawdzane dla podáoĪy z nasyconych
gruntów spoistych, gdy budowla wywoáuje wzrost ciĞnienia wody w porach gruntu.
Przy sprawdzaniu noĞnoĞci na przesuniĊcie konieczne jest okreĞlenie, czy dane oddziaáywanie jest stabilizujące (korzystne), czy destabilizujące (niekorzystne), i stosowanie odpowiednich wspóáczynników czĊĞciowych dla obciąĪeĔ zgodnie z Eurokodem 7
dla drugiego podejĞcia obliczeniowego.
Przy sprawdzaniu noĞnoĞci na przesuniĊcie w warunkach „braku odpáywu” kąt tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym moĪe byü okreĞlony zgodnie ze wskazówkami
podanymi w pracy zarówno dla gruntów niespoistych, jak i spoistych. Maksymalna noĞnoĞü na przesuniĊcie dla gruntów niespoistych w stanie zagĊszczonym i spoistych prekonsolidowanych o nienaruszonej strukturze jest znacząco wiĊksza niĪ noĞnoĞü w stanie
krytycznym. UwzglĊdnienie tego faktu w obliczeniach jest bardzo dobrze uzasadnione.
WytrzymaáoĞü gruntu na Ğcinanie w warunkach braku odpáywu powinna byü okreĞlona na
podstawie badaĔ polowych lub laboratoryjnych.
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SLIDING RESISTANCE OF SHALLOW FOUNDATIONS
Abstract. The present work discusses the issue of veri¿cation of sliding resistance of shallow foundations according to Eurocode 7. The authors thoroughly analysed the problem
of drained and undrained sliding resistance and gave a detailed description of the method
of determining the value of internal friction angle in critical state for granular soils; the
rough values for cohesive soils were provides on the basis of literature review. The study
also discusses the question of selecting partial factors for the stabilizing and destabilizing
actions as well as special cases faced in engineering practice.
Key words: shallow foundation, sliding resistance, Eurocode 7
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