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SPRAWDZENIE STANÓW GRANICZNYCH
UĩYTKOWALNOĝCI W ĝWIETLE WYMAGAē NORMY
EUROKOD 7
Krzysztof Parylak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocáawiu
Streszczenie. W pracy przedstawiono ogólne zasady wymiarowania konstrukcji budowlanych w zakresie stanów granicznych uĪytkowalnoĞci w ujĊciu normy PN-EN 1997-1:2008
Eurocode 7. Przedstawiono takĪe aspekty odmiennoĞci projektowania uĪytkowalnoĞci
obiektów w stosunku do obowiązujących do niedawna polskich norm geotechnicznych.
Omówiono zasadnicze aspekty projektowania fundamentów bezpoĞrednich i fundamentów
na palach, konstrukcji oporowych, ¿ltracyjnej statecznoĞci podáoĪa, warunków statecznoĞci ogólnej oraz statecznoĞci budowli ziemnych. Wykazano, Īe obowiązujące w normie
Eurokod 7 zasady w sposobach projektowania w zaáoĪeniach nie odbiegają od metod obliczeniowych stosowanych dotychczas w Polsce, jednakĪe w Eurokodzie 7 zaproponowano
do obliczeĔ nowe, záoĪone i zwiĊkszające bezpieczeĔstwo wspóáczynniki bezpieczeĔstwa.
Sáowa kluczowe: Eurokod 7, projektowanie fundamentów, stany graniczne, osiadanie,
Ğciany oporowe

WSTĉP
Jednym z najistotniejszych w ostatnich latach normalizacyjnych wydarzeĔ w geotechnice jest wprowadzenie norm PN-EN 1997-1: 2008 Eurocode 7. Projektowanie geotechniczne. CzĊĞü 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzĊĞü 2: Rozpoznanie i badanie podáoĪa gruntowego, opracowanych przez grupĊ
roboczą stowarzyszeĔ geotechnicznych 10 krajów Wspólnoty Europejskiej. Europejski
Komitet Normalizacji powoáaá Komitet Techniczny CEN/TC250, w którego ramach za
Eurokod 7 odpowiedzialnym byá Podkomitet SC. W 1993 roku przyjąá on prenormĊ ENV
1997-1:1994, którą w 1997 roku decyzją CEN/TC250 przyjĊto jako normĊ EN 7, uznając,
Īe projektowanie geotechniczne jest nietypowe i jest traktowane tak samo jak inne dziedziny projektowania budowlanego. Dalsze prace nad korektami i zastąpieniem prenormy
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EN 1997-1 trwaáy do 2003 roku, a zostaáa ona opublikowana w 2004 roku. JednoczeĞnie
dopuszczono moĪliwoĞü tworzenia zaáączników krajowych CEN, których zadaniem są
uzupeánienia ujmujące niektóre uwarunkowania regionalne czy reguáy stosowane w poszczególnych krajach Unii Europejskiej [KáosiĔski i Rychlewski 2009]. Dają one moĪliwoĞü dostosowania normy do krajowych warunków i dotychczasowej praktyki. JednakĪe pomimo obligatoryjnego wymogu przestrzegania zasad okreĞlonych w Eurokodzie 7
wprowadzane w tym zakresie w niektórych krajach zmiany wykraczają z przestrzegania
okreĞlonych zasad. Zagadnienia te omawiane byáy w licznych publikacjach, gáównie
z oĞrodków IBDiM i ITB w Warszawie [KáosiĔski 2006, Kotlicki 2009, WysokiĔski 2009,
KáosiĔski i Pieczyrak 2009, KáosiĔski i Rychlewski 2009, KáosiĔski 2013a]. Zasadniczo
do 2008 roku, ale takĪe póĨniej, wprowadzano do niej kolejne poprawki [Frank 2007,
KáosiĔski i Pieczyrak 2009]. Przykáadowo polski zaáącznik do polskiej edycji normy
PN-EN 1997-1:2008 zawieraá korekty báĊdów przeniesionych z angielskiej wersji EN,
przy czym w zakresie niektórych rozdziaáów nie są one jeszcze niekompletne [PKN
2009, 2010a, b]. Podejmowanie zatem na obecnym etapie próby oceny ujednolicenia metod obliczeniowych i trafnoĞci rozwiązaĔ jest trudne takĪe w zakresie geotechnicznych
uwarunkowaĔ stanów uĪytkowalnoĞci obiektów budowlanych.
ZAKRES ZAGADNIEē OBEJMUJĄCYCH WYMIAROWANIE STANEM
GRANICZNEJ UĩYTKOWALNOĝCI
Projektowanie geotechniczne wedáug Eurokodu 7 obejmuje cztery sposoby wykazania, Īe nie zostaną przekroczone stany graniczne: przeprowadzenie obliczeĔ, stosowanie
wymagaĔ i przepisów, uĪycie modeli doĞwiadczalnych i próbnych obciąĪeĔ oraz zastosowanie metod obserwacyjnych. Zatem podstawą projektowania jest sprawdzenie wszystkich granicznych przypadków zagroĪenia projektowanej budowli awarią lub katastrofą,
a wiĊc stanów granicznych noĞnoĞci dla kaĪdej sytuacji projektowej oraz spodziewanych
przemieszczeĔ, czyli stanów granicznej uĪytkowalnoĞci. Ocenia siĊ, Īe w praktyce osiadania budowli są powszechnie wystĊpującymi stanami granicznymi przydatnoĞci eksploatacyjnej. JednakĪe wiadomo, Īe w przypadku podáoĪy skalistych, niespoistych gruntów
zagĊszczonych oraz gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym i zwartym osiadania
są nieznaczne.
W przyjĊtych w Eurokodzie 7 zasadach wykonywania obliczeĔ wymaga siĊ uwzglĊdnienia oddziaáywaĔ od budowli i oddziaáywaĔ geotechnicznych. Oddziaáywania od
budowli wynikają z obciąĪeĔ staáych i zmiennych, tj. od ciĊĪaru wáasnego, obciąĪenia
uĪytkowego oraz wiatru i Ğniegu. Oddziaáywania geotechniczne to nastĊpstwa i zmiany,
jakie mogą wystąpiü w wyniku zjawisk i procesów zachodzących w podáoĪu w okresie
eksploatacji. Mogą je stanowiü: parcie gruntu i wody, ciĊĪar gruntu, ciĞnienie spáywowe
czy parcie gruntu spowodowane obciąĪeniem naziomu.
Nie uszczegóáowiono naleĪycie problemów związanych z prognozą oddziaáywania na
budowlĊ skutków zmian wilgotnoĞciowych ekspansywnego podáoĪa, skutków oddziaáywania obciąĪeĔ dynamicznych czy sposobów projektowania w przypadkach posadowienia budowli na gruntach wysadzinowych.
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Nie przewidziano takĪe rozwiązaĔ wynikających z obciąĪeĔ i stanów sytuacji wyjątkowych, jak: nastĊpstwa powodzi w przypadku obiektów posadowionych na terenach
zalewowych lub okresowo podtopionych, awarie drenaĪy skutkujące nawodnieniem podáoĪa oraz awarie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe
w dotychczasowych polskich normach geotechnicznych zagadnienia te takĪe traktowano
jako odrĊbne i wymagające w projektowaniu dodatkowych analiz.
MoĪna zatem stwierdziü, Īe norma Eurokod 7 dla wielu trudnych zagadnieĔ fundamentowania wyznacza bardziej kierunki i ¿lozo¿Ċ projektowania, nie podając okreĞlonych sposobów przeprowadzania analiz i obliczeĔ.
Obliczeniowe oceny stanu uĪytkowalnoĞci w normie Eurokod 7 obejmują podstawowe zagadnienia fundamentowania i dotyczą:
– fundamentów bezpoĞrednich (p. 6.6),
– fundamentów na palach (p. 7.5.2),
– konstrukcji oporowych i zakotwieĔ (p. 9,8),
– warunków ¿ltracyjnej statecznoĞci podáoĪa (p. 10.3–10.5),
– warunków statecznoĞci ogólnej (p. 11.6),
– statecznoĞci budowli ziemnych (p. 12.6).
W poszczególnych tych zagadnieniach stopieĔ uszczegóáowienia wskazaĔ czy zaleceĔ jest zróĪnicowany – od na ogóá wyczerpujących wskazaĔ dotyczących projektowania
fundamentów bezpoĞrednich po ogólnikowe potraktowanie tych zagadnieĔ (np. wskazanie potrzeby warunków ¿ltracyjnej statecznoĞci podáoĪa, projektowania fundamentów na
palach czy statecznoĞci budowli ziemnych).
Jak wiadomo, podstawą wszystkich obliczeĔ geotechnicznych jest wáaĞciwy dobór
parametrów obliczeniowych gruntów, którym poĞwiĊcona jest czĊĞü 2 normy Eurokodu 7
i regulujący te procedury zaáącznik B, co na podstawie badaĔ geotechnicznych powinno
byü decyzją ekspercką, która w duĪym stopniu zaleĪy od doĞwiadczenia i wiedzy projektanta geotechnika.

ZASADY WYMIAROWANIA WYBRANYCH RODZAJÓW
PROJEKTOWANIA
Podstawowe uwarunkowania sprawdzenia stanu uĪytkowalnoĞci oparte są na sprawdzeniu spodziewanych osiadaĔ (podobnie jak w normie PN/81/B-03020), które ze wzglĊdu na záoĪone uwarunkowania zaleca siĊ traktowaü jako przybliĪone. Komplikują to m.in.
moĪliwe zróĪnicowania wáaĞciwoĞci podáoĪa, co wymagaáo wydzielenia mechanizmów
decydujących o zjawisku osiadaĔ, które zde¿niowano takĪe w zaáączniku F normy Eurokod 7, czĊĞü 1, gdzie wydzielono:
– s0, osiadania natychmiastowe zaleĪne od stopnia nasycenia; przy Sr = 1 w wyniku
zmian postaciowych, a w gruntach czĊĞciowo nasyconych – takĪe zmian objĊtoĞciowych,
– s1, osiadania wynikające z procesów konsolidacji; mogą je stanowiü osiadania spowodowane samozagĊszczeniem gruntu, skutkami oddziaáywania zmiennych poziomów
wody czy dziaáaniem obciąĪeĔ dynamicznych,
– s2, osiadania spowodowane peázaniem podáoĪa.
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Norma PN EN 1997-1:2008 uwzglĊdnia dziesiĊü rodzajów stanów granicznej uĪytkowalnoĞci, które mają zastosowanie w okreĞlonych przypadkach posadowienia: osiadania
(s), róĪnice osiadaĔ (įs), przechylenie budowli (Ȧ), strzaákĊ wygiĊcia (ǻmax), wskaĨnik
wygiĊcia (ǻ/l), obrót (ș), wzglĊdny obrót (ȕ), odksztaácenia kątowe (Įs), przemieszczenia
poziome i amplitudĊ drgaĔ (rys. 1)
a)

b)

c)

Rys. 1.

Fig. 1.

Skáadowe przemieszczeĔ fundamentów, w których powinno siĊ uwzglĊdniaü osiadania:
a – okreĞlenie osiadaĔ, róĪnice osiadaĔ i obrót budowli, b – okreĞlenie wzglĊdnego ugiĊcia odchylenia, c – okreĞlenie przechylenia (Ȧ) i przemieszczenia kątowego (ȕ)
The components of foundation movement, which should be considered settlement:
a – ¿nitions of settlement, differential settlement, b – de¿nitions of relative deÀection,
c – de¿nitions of relative rotation (Ȧ) and tilt (ȕ)

W zaáączniku krajowym [PN-EN 1997-1:2008/Ap2] z podanych rodzajów na potrzeby sprawdzania stanów granicznej uĪytkowalnoĞci w budynkach za wystarczające uznano sprawdzenie przemieszczeĔ podanych w tabeli 1. Tym samym zachowano umowne
rodzaje stanów przemieszczeĔ, jakie sprawdzano dotychczas zgodnie z normą PN/81/
/B-03020.
Tabela 1. WartoĞci granicznych przemieszczeĔ i odksztaáceĔ dla budynków
Table 1. Values of limited displacement and deformation of building
smax [mm]
50

șmax [rad]
0,002

ǻmax [mm]
10

Ȧmax [rad]
0,003
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Sprawdzenie stanów granicznych uĪytkowalnoĞci w podáoĪu budowli wspóádziaáającym z konstrukcją przeprowadza siĊ wedáug generalnej zasady: Ed  Cd, tj. obliczeniowa
wartoĞü efektu oddziaáywania powinna byü mniejsza od wartoĞci granicznej tego efektu.
Norma Eurokod 7 przyjmuje stosowane dotychczas metody, zakáadające waĪnoĞü
teorii sprĊĪystoĞci przy zaáoĪeniu jednoosiowych osiadaĔ opartych na edometrycznych
moduáach ĞciĞliwoĞci, lub metodĊ odksztaáceĔ trójosiowych opartych na moduáach E i E0.
Zasady obliczeĔ są zbliĪone do zasad stosowanych w polskiej normie PN/81/B-03020,
gdzie spodziewane osiadania dla kaĪdej z wydzielonych warstw oblicza siĊ, wykorzystując zaleĪnoĞü:
soi

G zdi  hi
M 0i

O

G zsi  hi
Mi

(1)

WielkoĞcią osiadaĔ fundamentu jest suma osiadaĔ poszczególnych warstw do gáĊbokoĞci, na której naprĊĪenia dodatkowe stanowią 20% naprĊĪeĔ pierwotnych.
EC 7 dopuszcza takĪe obliczanie osiadaĔ metodami uproszczonymi opartymi na
podstawie badaĔ polowych i korelacji miĊdzy wynikami tych badaĔ a osiadaniem.
W zaáączniku F przedstawiono propozycjĊ uproszczonej metody sprĊĪystoĞci, wyznaczając osiadania z zaleĪnoĞci:
s = p · b · f /Em

(2)

gdzie: p – nacisk fundamentu na grunt,
b – gruboĞü warstwy,
f – wspóáczynnik osiadania,
Em – obliczeniowa wartoĞü moduáu sprĊĪystoĞci.
Daje ona jednak tylko orientacyjną ocenĊ spodziewanych osiadaĔ. Jest to zalecane
w przypadkach, gdy odksztaácenie nie jest wymagane do sprawdzenia granicznego stanu
uĪytkowalnoĞci oraz gdy moĪna wykorzystaü doĞwiadczenia podobnego podáoĪa, konstrukcji i metody wykonania.
W tym aspekcie pojawia siĊ takĪe problem odpowiedniego podejĞcia obliczeniowego.
Podawane w literaturze oceny [KáosiĔski 2013a], podsumowujące stan dotychczasowych
dziaáaĔ, wskazują, Īe wymiarowanie fundamentów przeprowadzane na podstawie dotychczasowych norm okazaáo siĊ przewaĪnie oszczĊdniejsze od obliczeĔ wykonywanych
na podstawie Eurokodu 7. Na tym tle pojawiá siĊ problem zastosowania odpowiedniego
podejĞcia obliczeniowego, a gáównie rozkáadu wspóáczynników czĊĞciowych miĊdzy oddziaáywaniem budowli lub na budowlĊ, skutkiem tych oddziaáywaĔ, a takĪe skutkiem
wáaĞciwoĞci i wytrzymaáoĞci materiaáów. Pojawiáy siĊ zatem podejĞcia obliczeniowe róĪniące siĊ sposobem stosowania wspóáczynników czĊĞciowych. W zagadnieniach stanów
uĪytkowalnoĞci problematyka ta nie jest tak znacząca jak w stanach granicznych noĞnoĞci. Z tego wzglĊdu zagadnienia te, podobnie jak problem wspóáczynników czĊĞciowych,
nie są w normie analizowane.
W tym zakresie obecnie przewaĪa opinia, Īe spoĞród podejĞü zde¿niowanych jako
DA1, DA2, DA3 i DA2* najbardziej odpowiednie jest podejĞcie DA2*. W tym przypadku wszystkie obliczenia wykonuje siĊ, przyjmując wartoĞci charakterystyczne, gdyĪ przy
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wprowadzaniu na etapie obliczeĔ parametrów obliczeniowych w wielu sytuacjach powodowaáoby to dwukrotne przemnoĪenie przez wspóáczynnik czĊĞciowy, co w efekcie prowadziáoby do nielogicznego zwiĊkszenia wspóáczynnika bezpieczenstwa. Rozwiązanie
takie, stosowane od wielu lat w Polsce i Niemczech, upraszcza obliczenia w przypadku
kombinacji wielu obciąĪeĔ [Vogt i in. 2006]. Zagadnienie to dotyczy na przykáad dylematu, w jakich przypadkach naleĪy zastosowaü wspóáczynnik zwiĊkszony przy okreĞlaniu gĊstoĞci objĊtoĞciowej gruntu (np. w obliczeniach parü i odporów). Nieodpowiednie
zwiĊkszenie gĊstoĞci w zaleĪnoĞci od sytuacji moĪe powodowaü albo zwiĊkszenie, albo
zmniejszenie globalnego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa.
Norma EC 7, poza problematyką fundamentów bezpoĞrednich, doĞü ogólnikowo
traktuje zagadnienia sprawdzenia stanu granicznego uĪytkowalnoĞci w pozostaáych wymienionych wczeĞniej zasadniczych przypadkach, tj. w projektowaniu fundamentów palowych, zakotwieĔ gruntowych, konstrukcji oporowych, statecznoĞci ogólnej i budowli
ziemnych.
Ogólnikowy charakter podejĞcia do prognozowania stanów uĪytkowalnoĞci fundamentów na palach sprowadza siĊ zasadniczo do ustaleĔ z próbnych obciąĪeĔ. W przypadku projektowania stanu granicznego uĪytkowalnoĞci zakotwieĔ gruntowych wskazania
Eurokodu 7 takĪe są doĞü skromne. Zaleca siĊ traktowaü kotwĊ jako podporĊ sprĊĪystą,
przy czym rozróĪnia siĊ potrzebĊ odrĊbnego podejĞcia w projektowaniu kotew sprĊĪonych i niesprĊĪonych. W sytuacji obliczeniowej wskazana jest najbardziej niekorzystna
sztywnoĞü kotwy. Zaleca siĊ takĪe braü pod uwagĊ wszystkie efekty odksztaáceĔ wywieranych przez fundament wskutek siá wynikających ze sprĊĪenia kotwy. Norma nie przewiduje analiz przemieszczeĔ czy deformacji, wynikających z moĪliwoĞci przekroczenia
granicznej noĞnoĞci zakotwienia.
RównieĪ w zakresie stanów uĪytkowalnoĞci konstrukcji oporowych norma ogranicza
siĊ do ogólnikowych wskazaĔ. Odwoáuje siĊ przy tym do niezde¿niowanych sytuacji
obliczeniowych, w których przewidziano zmiennoĞci wynikające z warunków obciąĪenia, ze stanów wód gruntowych, dziaáaĔ erozyjnych w otoczeniu budowli czy zmiany
w podáoĪu budowli. W zakresie projektowania zaleca siĊ przede wszystkim, aby obliczeniowe wartoĞci parcia gruntu uwzglĊdniaáy dopuszczalne odksztaácnia konstrukcji w stanie granicznym uĪytkowalnoĞci. W tych przypadkach naleĪy zwymiarowaü spodziewane
przemieszczenia wynikające z warunków pojawienia siĊ ekstremalnie niekorzystnych
stanów.
Stany granicznej uĪytkowalnoĞci warunków statecznoĞci ogólnej, dotyczące gáównie
budowli ziemnych, warunkowane są potrzebami analiz i zaleceĔ obserwacji zmian warunków wodno-gruntowych, a takĪe zjawisk i czynników determinujących stany podáoĪa.
TakĪe w tym przypadku norma nie wskazuje konkretnych sposobów rozwiązaĔ.
W kontekĞcie tak ogólnikowych wskazaĔ niezwykle istotna staje siĊ potrzeba dobrego zawodowego przygotowania projektantów, którzy nie mogą polegaü na gotowych obliczeniowych wzorcach, ale w kaĪdym z tych przypadków muszą wykazywaü siĊ szeroką
wiedzą geotechniczną opartą gáównie na mechanice gruntów.
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TEMATYCZNE ARTYKUàY KONFERENCYJNE
Wybrane zagadnienia dotyczące prognozowania stanów uĪytkowalnoĞci zostaáy
przedstawione w pracach: Fedorowicz i Kadela [2013], Popielski [2013], Rymsza [2013],
Zaczek-PepliĔska i inni [2013].
Model obliczeniowy ukáadu konstrukcja warstwowa – podáoĪe gruntowe, zgodnie
z EC7, przedstawiáy w swej pracy Fedorowicz i Kadela i [2013]. RozwaĪania dotyczące
odpowiednioĞci opisu zagadnienia kontaktowego miĊdzy warstwą konstrukcji drogowej
a jej podáoĪem w porównywanych aspektach podejĞcia praktycznego z wykorzystaniem
związku liniowej sprĊĪystoĞci i z podejĞciem zgodnym z EC 7-1 wykorzystującym analizy numeryczne bazujące na badaniach in situ i w badaniach laboratoryjnych doprowadziáy do interesujących ustaleĔ. Interesujące byáo powiązanie obliczeniowych analiz z wynikami przemieszczeĔ İx, İy i naprĊĪeĔ ıx w póásztywnej konstrukcji drogowej.
Pozwoliáo to m.in. na ustalenie, Īe przy realnych obciąĪeniach drogi moĪna wydzieliü
dwie strefy wpáywu obciąĪeĔ na zachowanie gruntu o zasiĊgu do okoáo 1 m, gdzie nastĊpuje dogĊszczenie gruntu i spowodowany tym wzrost sztywnoĞci podáoĪa. Wykazano, Īe poniĪej tego poziomu – do okoáo 2 m, spowodowane obciąĪeniami odksztaácenia
praktycznie zanikają. Wyniki pomiarów wykorzystano do próby odtworzenia tych zmian
z zastosowanym modelu sprĊĪystego (MCC) oraz modelu stanu krytycznego – zmody¿kowanego modelu Cam-Clay. Uzyskane przy obciąĪeniu nawierzchni pojazdem o ciĊĪarze 35 t obliczeniowe zmiany pionowych przemieszczeĔ (İy’’) do gáĊbokoĞci 1,0 m
i odniesione do rejestrowanych jako znaczących wartoĞci pomierzonych İy wykazują
doĞü wyraĨne rozbieĪnoĞci. Efektem tych analiz jest wskazanie na potrzebĊ tworzenia do
prognoz odksztaácalnoĞci podáoĪy dróg modeli obliczeniowych, w których mogą zostaü
okreĞlane funkcje kryterialne osiągające wartoĞci ustalone.
Związane z problematyką osiadaĔ zagadnienia maáych odksztaáceĔ analizowane są
takĪe w pracy Popielskiego [2013]. Poruszony problem poprawnego doboru moduáów
ĞciĞliwoĞci do obliczania spodziewanych osiadaĔ, szczególnie trudny w przypadku gáĊbokiego posadowienia wykopów, przedstawiono na bazie analiz wykonanych na potrzeby realizacji gáĊbokich posadowieĔ w centrum Warszawy. Dokonano tu w 8 przypadkach modeli numerycznych ich kalibracji na podstawie danych z analizy wstecznej
i w 5 przypadkach wery¿kacji sztywnoĞci gruntu za pomocą pomiarów sejsmicznych.
W pracy przedstawiono interesujący przegląd metod okreĞlania moduáów ĞciĞliwoĞci
przyjmowanych do obliczania spodziewanych osiadaĔ, przytaczając w analizie dotychczasowych ustaleĔ zarówno podejĞcie polskiej normy PN/75/B-04481, jak i ustalenia
sztywnoĞci gruntu (E) uzyskane róĪnymi metodami. W ocenie adaptacji moduáów ĞciĞliwoĞci uzyskanych na podstawie badaĔ laboratoryjnych i porównawczych próbnych obciąĪeĔ oraz wskazując na zmiany wáaĞciwoĞci pobieranych i przygotowywanych do badaĔ
próbek, autor nawiązaá do rozwiązaĔ proponowanych w normie PN/75/B-04481, w której
do przyjmowanych badaĔ moduáów edometrycznych (M i M0) wprowadzono wspóáczynniki poprawkowe Ȥp, Ȥw, Ȥƍ, ȤƎ. WartoĞci tych wspóáczynników, w zaleĪnoĞci od wartoĞci uzyskanych moduáów, zwiĊkszaáy ich obliczeniowe wartoĞci nawet ponad 5-krotnie.
W drugim przypadku przytoczone wyniki ustaleĔ moduáu ĞciĞliwoĞci gruntu (E) wskazują na duĪe zmieniające siĊ wraz z gáĊbokoĞcią ich rozbieĪnoĞci. W konkluzji tych rozwiązaĔ autor zauwaĪa, Īe zmiennoĞü moduáów ĞciĞliwoĞci jest duĪa, a stosowana norma
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PN-81/B-03020 nie uwzglĊdnia wpáywu naprĊĪeĔ wynikających z nadkáadu gruntu. Na
podstawie zastosowanych, a niezde¿niowanych w pracy obliczeniowych modeli numerycznych, zastosowanych do danych pozyskanych z budowy gáĊboko posadowionych
obiektów, uzyskaá on wspóáczynniki n, zwiĊkszające wartoĞci moduáów E w zakresie
wartoĞci podanych w tabeli 2.
Tabela 2. WartoĞci moduáów odksztaácenia (E [MPa]) i wspóáczynników zwiĊkszających [Popielski 2013]
Table 2. Values of Young’s moduli (E [MPa]) and ampli¿cation factors [Popielski 2013]
Rodzaj gruntu
Type of soil
ĩwir, pospóáka
Gravel, sand-gravel mix
Piaski grube i Ğrednie
Coarse and medium sands
Piaski drobne i pylaste
Fine and dusty sands

ID

E [MPa]
wedáug
PN-81/B-03020

§ 0,8
§ 0,5
§ 0,8
§ 0,5
§ 0,8
§ 0,5

200
140
130
80
75
50

Wspóczynnik n – Factor n
a

<5m

5–15 ma

> 15 ma

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

3,0

2,0

3,0

4,0–5,0

IL
Gliny zwaáowe szare
Boulder clay gray
Iáy plioceĔskie
Clay

§0

A 70

3,0–5,0

5,0–6,0

b

§0

D 26

b

4,0–8,0

8,0–16,0
(max 22)

a

PoniĪej dna wykopu – Below the bottom of the excavation.
Autor nie przeprowadzaá wery¿kacji modeli numerycznych GPOB, w których dane grunty znajdują siĊ na tak
okreĞlonych gáĊbokoĞciach – Author did not carry out the veri¿cation of numerical models in which the soils
are located as speci¿ed depths.

b

Podane ustalenia stanowią potwierdzenie, Īe wyznaczone na podstawie zastosowanych modeli wartoĞci moduáów odksztaácenia stanowią nawet wielokrotnoĞü wartoĞci
podanych w normie PN-81/B-03020. Oceny te wydają siĊ byü niepokojące, gdyĪ nie
znajdują odpowiedniego potwierdzenia w praktyce i nie pokrywają siĊ ustaleniami normy PN-EN 1997-2. W zaáączniku Q tej normy okreĞla siĊ, Īe analizy wsteczne mogą
byü wiarygodne, ale wiele czynników, jak redystrybucja obciąĪeĔ, uwarstwienia podáoĪa
czy wpáyw czasu, są trudne do wziĊcia pod uwagĊ. Z tego wzglĊdu dla gruntów niespoistych w PN-EN1997-2 wskazane są badania polowe, w tym sondowania lub ich kombinacja z badaniami laboratoryjnymi, a dla gruntów spoistych i organicznych najbardziej
wiarygodne są badania laboratoryjne. RównieĪ zastosowania praktyczne wskazują, Īe
fundamenty wymiarowane od 30 lat zgodnie z PN-81/B-03020 nie wykazują utraty statecznoĞci w wyniku przekroczenia granicznej noĞnoĞci, a wystĊpującymi zniszczeniami
są skutki nierównomiernych osiadaĔ. Wskazuje to, Īe przyjmowane z normy wartoĞci
moduáów ĞciĞliwoĞci w stosunku do rzeczywistoĞci są zawyĪone.
W zakresie zagadnieĔ skutków zagĊszczenia zasypki zalecenia normy PN EN 1997-1
są bardzo lakoniczne, jedynie ograniczają siĊ do stwierdzenia potrzeby uwzglĊdnienia
dodatkowego parcia wywoáanego przez ukáadanie zasypki i sposób jej zagĊszczania. Tym
samym, nie podając szczegóáowych zasad i procedur projektowania, obligują do okreĞlenia dodatkowego parcia gruntu powstającego przy warstwowym zagĊszczeniu zasypki,
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do wyznaczenia strefy nadciĞnienia wytworzonego w górnej czĊĞci Ğciany przy przejĞciu
maszyny oraz do doboru odpowiedniej technologii ukáadania i zagĊszczania zasypki, zapewniając minimalizowanie dodatkowego parcia fazowych odksztaáceĔ Ğciany.
Autorskie rozwiniĊcie tych zagadnieĔ zostaáo podjĊte w artykule Rymszy [2013],
omawiającym zasady wyznaczania wspóáczynnika parcia spoczynkowego gruntu (Ko)
przy warstwowym zagĊszczeniu zasypki. W pracy na tle klasycznych modeli rozkáadu
parü analizuje siĊ przypadek wzbudzonego przez zagĊszczającą maszynĊ parcia gruntu,
jakie dziaáa na nieulegającą przemieszczeniu sztywną ĞcianĊ oporową. W zagadnieniu
tym autor proponuje wydzielenie 3 stref gruntu: HI – strefĊ odporną dla zasypki prekonsolidowanej mechanicznie, HII – strefĊ przejĞciową przy rezydualnym wspóáczynniku
parcia KII = K0oc, HIII – strefĊ zasypki normalnie skonsolidowanej. RozwaĪając te zagadnienia w aspekcie parü gruntów normalnie konsolidowanych i przekonsolidowanych,
autor wykazaá, Īe w stre¿e I, przy przesuwającym siĊ obciąĪeniu (q) na poszczególnych
gáĊbokoĞciach, wzbudzane są naprĊĪenia poziome (ıh). Przy obciąĪeniu naziomu po
wjeĨdzie maszyny zagĊszczającej nastĊpuje peáne obciąĪenie pionowe warunkujące stan
naprĊĪeĔ vi, oraz czĊĞciowa dekompresja boczna, przy której naprĊĪenie pionowe zmniejsza siĊ do wartoĞci ıv KI, gdzie KI jest wspóáczynnikiem odporu wzbudzonego na skutek
zagĊszczenia zasypki. W stre¿e II wystĊpowaáy fazowe zmiany naprĊĪeĔ po uáoĪeniu
i zagĊszczeniu warstwy 1. Fazowe zmiany naprĊĪeĔ na wiĊkszych gáĊbokoĞciach w cyklu obciąĪenie – odciąĪenie podano na rysunku 3 [Rymsza 2013], a ĞcieĪka naprĊĪeĔ EF
i PF odwzorowuje przyrost naprĊĪeĔ poziomych w spągu warstwy nr 4 spowodowanych
obciąĪającym nadkáadem. W stre¿e III przy dalszej nadbudowie naziomu przesuwające
siĊ obciąĪenie powierzchniowe (q), powodujące zagĊszczenie górnych warstw nadkáadu,
nie ma wpáywu na stan naprĊĪeĔ w gruncie wystĊpującym poniĪej gáĊbokoĞci HII.
Problematyka oddziaáywania prac tunelowych i wykonywania gáĊbokich wykopów
na przylegáe sąsiednie obiekty budowlane zostaáa przedstawiona w pracy Zaczek-Peplinskiej i innych [2013]. Prezentowane wyniki pomiarów geodezyjnych przemieszczeĔ
prowadzonych metodą skaningu laserowego kilku obiektów budowlanych na terenach
zalegających w stre¿e oddziaáywania budowy linii metra w Warszawie wykazaáy, Īe ekstremalne osiadania osiągaáy wartoĞci rzĊdu 7, a nawet 12 mm. JednakĪe z geotechnicznego punktu widzenia trudno przyjąü interpretacjĊ wyników wskazujących, Īe w obrĊbie
wykonywania tych prac (poza przypadkami wynikającymi z odprĊĪenia dna gáĊbokich
wykopów) w sąsiedztwie robót podziemnych w znacznych odlegáoĞciach od miejsca robót nastĊpowaáy wypiĊtrzenia powierzchni terenu rzĊdu 1–2 mm.
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SERVICEABILITY LIMIT STATE DESIGN IN RESPECT TO EUROCODE 7
REQUIREMENT
Abstract. The paper presents essential principals for the design of geotechnical construction
in range accordance PN-EN 1997:2008 Eurocode 7-1. The design aspects of serviceability limit state in comparison with polish geotechnical standards were presented. The design
aspects of spread foundations, pile foundations, retaining structures, embankment and slopes
and inÀuence of ¿ltration phenomena were discussed. Generally principals of design geotechnical construction in Polish Standards was similar to principals EC 7, however proposed in
EC 7 new more complicated coef¿cients of stability and increasing safety of design.
Key words: Eurocode 7, limited state of foundation, settlement, retaining wall
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