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EUROKOD 7 – STAN GRANICZNY UĩYTKOWALNOĝCI
Jacek Pieczyrak
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biaáa
Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane metody obliczania osiadaĔ fundamentów
oraz scharakteryzowano warunki stawiane przez Eurokod 7 w zakresie speánienia stanu
granicznego uĪytkowalnoĞci.
Sáowa kluczowe: Eurokod 7, stan graniczny uĪytkowalnoĞci, osiadanie fundamentów

WSTĉP
Stan graniczny uĪytkowalnoĞci wraz ze stanem granicznym noĞnoĞci wyczerpują kryteria projektowania posadowieĔ fundamentów [Bieriezancew 1964]. ChĊtniej i czĊĞciej
projektuje siĊ ze wzglĊdu na stan graniczny noĞnoĞci (pozwala to przyjąü wymiary podstawy fundamentu), jednakĪe dopiero speánienie kryterium granicznego stanu uĪytkowalnoĞci gwarantuje wymagane zachowanie siĊ konstrukcji spoczywającej na fundamencie.
Warto przy tym pamiĊtaü o uwarunkowaniach, które decydują o dokáadnoĞci obliczanych
osiadaĔ fundamentu [Pieczyrak 1992a]. Na przykáad wymieniü tu moĪna dokáadnoĞü rozpoznania budowy podáoĪa gruntowego (i jego uwarstwienia) oraz oceny zarówno wartoĞci moduáów odksztaácenia gruntu, jak i ich zmiany wraz z gáĊbokoĞcią. W zakresie
polowych badaĔ moduáów odksztaácenia gruntu na wyróĪnienie zasáugują sondowania,
w szczególnoĞci statyczne.
Istotne znaczenie ma teĪ znajomoĞü rozkáadu naprĊĪeĔ w podáoĪu gruntowym. Jak
dotąd brak jest dokáadnej metody okreĞlania stanu naprĊĪenia w warstwie gruntu rzeczywistego. Jako prawidáowe stosuje siĊ tu rozwiązanie teorii sprĊĪystoĞci, dotyczące
oĞrodka jednorodnego i izotropowego. Niekiedy stosuje siĊ poprawki empiryczne przybliĪające rozwiązanie teoretyczne do wyników badaĔ albo nieco bardziej záoĪone modele
podáoĪa (póáprzestrzeĔ anizotropowa, anizotropia warstwowa itp.). W tym stanie rzeczy
ustalona wartoĞü prognozowanych przemieszczeĔ (osiadaĔ) jest jedynie przybliĪona.
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PrzydatnoĞü liniowej teorii sprĊĪystoĞci do obliczania przemieszczeĔ fundamentów
badano przez porównanie otrzymanych wyników z wynikami obliczeĔ wykonanych metodami bardziej wyra¿nowanymi [Burland i in. 1977]. Analizy te dla materiaáów anizotropowych, niejednorodnych oraz nieliniowych wykazaáy, Īe báĊdy dotyczące rozkáadu
naprĊĪenia pionowego, ustalane wedáug teorii liniowej sprĊĪystoĞci dla ciaá izotropowych, są bardzo maáe. Natomiast inne skáadniki naprĊĪenia oraz przemieszczenia są
bardzo wraĪliwe na przyjĊty model gruntu. Ponadto, jak wykazaá Burmister [1956],
naprĊĪenie pionowe moĪe siĊ znacząco róĪniü od przewidywanego przez rozwiązanie Boussinesqa w przypadku warstwy sztywniejszej poáoĪonej nad warstwą bardziej
ĞciĞliwą. Wynika to z faktu, Īe ta warstwa górna na ogóá powoduje wyraĨniejszy zanik
obciąĪenia (rys. 1).

Rys. 1.
Fig. 1.

Rozkáad naprĊĪenia pionowego w przypadku warstwy sztywnej spoczywającej na warstwie bardziej odksztaácalnej [Burmister 1956]
Vertical stress distribution in the case of rigid layer founded on the more deformed layer
[Burmister 1956]

W wielu przypadkach, szczególnie obiektów niewielkich, odstĊpuje siĊ od sprawdzania granicznego stanu uĪytkowalnoĞci. Dotyczy to zwykle budowli zaliczanych do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
Artykuá przygotowany zostaá na KonferencjĊ Naukowo-Techniczną „Projektowanie
geotechniczne – badania i dobór parametrów” (ProGeotech 2013).

METODY OBLICZANIA OSIADAē
U podstaw ustaleĔ wszelkich form przemieszczeĔ fundamentów są osiadania (s) wyznaczane w wybranych punktach podáoĪa. W zastosowaniu inĪynierskim osiadania moĪna obliczaü jedną z trzech nastĊpujących metod:
– odksztaáceĔ jednoosiowych (zwana teĪ metodą naprĊĪeĔ),
– odksztaáceĔ trójosiowych (w skrócie zwana metodą odksztaáceĔ),
– wspóáczynnika wpáywu.
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Do czasu wejĞcia w Īycie Eurokodu 7 w powszechnym zastosowaniu w Polsce byáa
metoda naprĊĪeĔ [Pieczyrak 1992b]. Metoda ta byáa preferowana przez kolejne edycje
normy PN-81/B-03020 i jest dobrze znana polskiemu inĪynierowi. Wzór podany w artykule Pieczyraka [1992b] zasáuguje na uwagĊ, poniewaĪ pozwala zastąpiü Īmudne caákowanie numeryczne prostym obliczeniem. W przypadku podáoĪa jednorodnego (jednego
moduáu odksztaácenia gruntu) wykonuje siĊ tylko jedno obliczenie. W przypadku podáoĪa
uwarstwionego naleĪy tyle razy skorzystaü ze wzoru, ile warstw wystĊpuje w podáoĪu
budowli.
Metoda odksztaáceĔ [Pieczyrak 1993] w Polsce stosowana jest rzadziej. Jeszcze
w mniejszym stopniu jest w uĪyciu metoda wspóáczynnika wpáywu. Metody naprĊĪeĔ
i odksztaáceĔ są szczegóáowo opisane w wielu podrĊcznikach [Wiáun 1987, Biernatowski
i in. 1987, Pisarczyk 2012]. Metoda wspóáczynnika wpáywu [SzymaĔski 2007] jest maáo
rozpowszechniona w polskiej literaturze przedmiotu. Natomiast w anglosaskiej literaturze
jest ona doĞü powszechna [Bowles 1977, Poulos i Davis 1974, Winterkorn i Fang 1975].
IstotĊ metody wspóáczynnika wpáywu wyraĪa wzór wyprowadzony z teorii sprĊĪystoĞci:
si =

Iv ⋅ q ⋅ B
Eu

(1)

gdzie: s – osiadanie podáoĪa,
Iv – wspóáczynnik wpáywu odksztaáceĔ, zaleĪny od geometrii posadowienia,
q – obciąĪenie podáoĪa,
B – szerokoĞü obciąĪonej strefy (fundamentu),
Eu – moduá odksztaácenia gruntu bez odpáywu.
Wspóáczynnik wpáywu (Iv) dla przemieszczeĔ pionowych pod jednorodnym obciąĪeniem pasmowym podaje SzymaĔski [2007], za Janbu i inni [1964].
Do tej grupy metod naleĪą formuáy empiryczne oparte na wynikach polowych badaĔ
gruntu in situ (presjometr Menarda, dylatometr Marchettiego, badanie páytą, sondowania). Takie podejĞcie ma ogromne znaczenie praktyczne w przypadku gruntów niespoistych, dla których pobieranie próbek wiąĪe siĊ z duĪymi trudnoĞciami technicznymi.
W efekcie pomiary moduáów odksztaácenia tych gruntów obarczone są duĪą niepewnoĞcią pomiarową.
W przypadku wykorzystania korelacji miĊdzy zachowaniem fundamentu i wynikami sondowaĔ przykáadowo wymieniü moĪna metody Burlanda i Burbidge’a [Lancellotta
2009] oraz Schmertmanna [Schmertmann 1970, Schmertmann i in. 1978].
W metodzie Burlanda i Burbidge’a [1985] wykorzystuje siĊ wyniki badaĔ sondą cylindryczną SPT. Odpowiedni wzór ma postaü:
s = q ′ ⋅ B 0,7 ⋅ I c

gdzie: s – osiadanie [mm],
qc – Ğrednie efektywne obciąĪenie [kPa],
B – szerokoĞü fundamentu [m],
Ic – wspóáczynnik wpáywu (wskaĨnik ĞciĞliwoĞci)
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Ic =

1,7
1,4
NSPT

(3)

gdzie NSPT – liczba uderzeĔ sondy SPT.
WartoĞü NSPT jest Ğrednią arytmetyczną wartoĞci zmierzonych na gáĊbokoĞci wpáywu:
Z I = B 0,7

(4)

pod warunkiem, Īe NSPT roĞnie lub jest staáe wraz z gáĊbokoĞcią. Autorzy metody gáĊbokoĞü wpáywu (ZI) de¿niują jako gáĊbokoĞü, na której osiadanie wynosi 25% osiadania odnotowanego na powierzchni przyáoĪenia obciąĪenia. Nie ma zbyt wielu udokumentowanych pomiarów terenowych, które pozwoliáyby oceniü tĊ gáĊbokoĞü. Jednak dane zebrane
przez Burlanda i Burbidge’a [1985] pokazują, Īe chociaĪ rozrzut jest duĪy, to gáĊbokoĞü
tĊ moĪna skorelowaü z szerokoĞcią fundamentu (B) w sposób podany wzorem (4).
Metoda Schmertmanna skorelowana jest z wynikami badaĔ sondą CPT. Metoda zostaáa zaproponowana przez Schmertmanna [1970], a nastĊpnie ulepszona przez Schmertmanna i innych [1978]. Ogólny wzór na osiadanie podáoĪa uwarstwionego ma postaü:
n
§I ·
s = C1 ⋅ C2 ⋅ Δq ⋅ ¦ ¨ z ¸ ⋅ Δzi
1 © E ¹i

(5)

gdzie: C1 – poprawka empiryczna uwzglĊdniająca wpáyw gáĊbokoĞci posadowienia
§σ′
C1 = 1 − 0,5 ⋅ ¨ νο
© Δq

·
¸ ≥ 0,5
¹

(6)

C2 – poprawka empiryczna uwzglĊdniająca peázanie gruntu
§ t ·
C2 = 1 + 0, 2 ⋅ log ¨
¸
© 0,1 ¹

(7)

t – czas [lata],
¨q – naprĊĪenie kontaktowe,
¨zi – gruboĞü poszczególnych warstw,
Iz – wspóáczynnik wpáywu wedáug rysunku 2,
E – moduá odksztaácenia gruntu.
WartoĞü moduáu odksztaácenia gruntu (E) jest skorelowana z oporem stoĪka (qc) sondy CPT. W szczególnoĞci autorzy metody proponują przyjmowaü:
– w warunkach symetrii osiowej: E = 2,5qc

(8)

– dla warunków páaskiego stanu odksztaácenia: E = 3,5qc

(9)
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Metoda Schmertmanna, wspóáczynnik wpáywu, Iz
Schmertmann method, inÀuencing factor, Iz

ZaáoĪenia te są speánione dla piasków normalnie skonsolidowanych, ale mogą prowadziü do przeszacowania osiadania w przypadku piasków przekonsolidowanych.
Przykáad ilustrujący sposób obliczenia osiadaĔ metodą Schmertmanna przedstawiony
zostaá miĊdzy innymi przez Daya [2010].
Notabene Īadna metoda obliczania osiadaĔ nie jest Ğcisáa. Nawet metody o wyra¿nowanym modelu matematycznym są tyle tylko warte, ile warte są wartoĞci przyjmowanych moduáów odksztaácenia gruntu. Zdecydowanie bardziej realistyczne są moduáy
okreĞlane in situ. JednakĪe liczba tych pomiarów, z uwagi na niejednorodnoĞü gruntów,
nie moĪe byü zbyt maáa.
STAN GRANICZNY UĩYTKOWALNOĝCI
Stan graniczny uĪytkowalnoĞci (w polskiej normie PN-81/B-03020 nazywany drugim
stanem granicznym) stanowi skody¿kowany zespóá dziaáaĔ pozwalających w ogólnoĞci
stwierdziü, czy zachodzi zaleĪnoĞü [PN-EN 1997-1:2008, 2.4.8, s. 31]:
Ed ≤ C d

(10)

gdzie: Ed – wartoĞü obliczeniowa efektu oddziaáywaĔ na konstrukcjĊ (przemieszczenia
fundamentu) [PN-EN 1997-1:2008, zaá. H]: osiadanie – przemieszczenie pionowe (s), róĪnica osiadaĔ (įs), obrót (ș), przechylenie (Ȧ , wzglĊdne ugiĊcie,
wzglĊdny obrót, przemieszczenie poziome, amplituda drgaĔ,
Cd – graniczna obliczeniowa wartoĞü efektu oddziaáywaĔ, która klasy¿kuje element/
obiekt do stanu uĪytkowalnoĞci.
Graniczne wartoĞci przemieszczeĔ naleĪy ustaliü w projekcie posadowienia [PN-EN
1997-1:2008, 2.4.9, s. 31].
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Jak to wyraĨnie precyzuje Eurokod 7, efekty oddziaáywaĔ naleĪy wyraĪaü w wartoĞciach obliczeniowych (Ed, Cd) i jednoczeĞnie podaje, Īe wartoĞci wspóáczynników
czĊĞciowych dla stanów granicznych uĪytkowalnoĞci ogólnie zaleca siĊ przyjmowaü
równe 1,0 [PN-EN 1997-1:2008, 2.4.8, (2)]. Tym samym wartoĞci obliczeniowe stają
siĊ wartoĞciami charakterystycznymi. NaleĪy zwróciü przy tym uwagĊ na fakt, Īe przy
sprawdzaniu drugiego stanu granicznego wedáug PN-81/B-03020 korzysta siĊ z wartoĞci charakterystycznych zarówno w odniesieniu do obciąĪeĔ, jak i do parametrów
geotechnicznych.
Warto teĪ zwróciü uwagĊ na odmienne de¿niowanie wartoĞci charakterystycznej
przez Eurokod 7 i PN-81/B-03020. OtóĪ wedáug normy polskiej wartoĞü charakterystyczna jest wartoĞcią Ğrednią, czyli 50-procentowym kwantylem gĊstoĞci rozkáadu danej
zmiennej. Innymi sáowy, jest to wartoĞü bez probabilistycznego zapasu bezpieczeĔstwa.
Tymczasem wedáug normy europejskiej wartoĞü charakterystyczna moĪe, ale nie musi
byü 50-procentowym kwantylem gĊstoĞci rozkáadu zmiennej. MoĪe zatem zawieraü probabilistyczny zapas bezpieczeĔstwa. W tych przypadkach, kiedy wedáug Eurokodu 7
wartoĞü charakterystyczna zawiera probabilistyczny zapas bezpieczeĔstwa, wówczas w rozumieniu normy PN-81/B-03020 jest ona wartoĞcią obliczeniową.
Gra¿czną ilustracjĊ niektórych de¿nicji przemieszczeĔ fundamentów [PN-EN 1997-1:2008, zaá. H, rys. H.1] przedstawiono na rysunkach od 3 do 5.
Eurokod 7 [PN-EN 1997-1:2008] zawiera wiele szczegóáowych zaleceĔ, które dla
dobrze wyksztaáconego inĪyniera są oczywiste. Tak wiĊc tutaj przytoczono tylko te, które
zdaniem autora są istotne lub róĪnią siĊ od zaleceĔ normy PN-81/B-03020. Przy posadowieniu na plastycznych gruntach spoistych naleĪy zawsze wykonywaü obliczenia osiadaĔ [6.6.1, (3)P]. Dla fundamentów bezpoĞrednich posadowionych na gruntach spoistych
w stanie plastycznym do twardoplastycznego, w 2. i 3. kategorii geotechnicznej zaleca siĊ
przeprowadziü obliczenia przemieszczeĔ pionowych (osiadaĔ) [6.6.1 (4)].

Rys. 3.
Fig. 3.

De¿nicja osiadania (s), róĪnicy osiadaĔ (įs), obrotu (Ĭ i odksztaácenia kątowego (Į)
De¿nition of settlement (s), settlements difference (įs), turn (Ĭ and angle displacement (Į)
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Rys. 4.
Fig. 4.

De¿nicja strzaáki wygiĊcia (' i wskaĨnika wygiĊcia ('/L)
De¿nition of deÀection arrow ' and deÀection index ('/L)

Rys. 5.
Fig. 5.

De¿nicja przechylenia (Ȧ) i obrotu wzglĊdnego (przemieszczenia kątowego, ȕ
De¿nition of inclination (Ȧ) and relative turn (angle displacement, ȕ
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Z treĞci tych zapisów moĪna wyprowadziü wniosek, Īe nie jest wymagane obliczanie
osiadaĔ w przypadku gruntów niespoistych. W odniesieniu do wielu obiektów jest to
sáuszne zaáoĪenie, szczególnie w przypadku zagĊszczonych gruntów niespoistych.
Przy obliczaniu przemieszczeĔ fundamentów w celu porównania ich z kryteriami uĪytkowania naleĪy przyjmowaü obliczeniowe wartoĞci obciąĪeĔ stanu granicznego uĪytkowalnoĞci [6.6.1, (5)P]. Zalecenie to naleĪy skonfrontowaü z powyĪej zamieszczoną uwagą
na temat wartoĞci wspóáczynników czĊĞciowych dla stanów granicznych uĪytkowalnoĞci,
które Eurokod 7 (jak cytowano wyĪej) zaleca przyjmowaü równe 1,0 [2.4.8, (2)].
W obliczeniach osiadaĔ naleĪy stosowaü odpowiednio liniowe lub nieliniowe modele
sztywnoĞci gruntu [6.6.2, (10)P].
Z reguáy gáĊbokoĞü podáoĪa gruntowego przyjmuje siĊ równą gáĊbokoĞci, na której
efektywne naprĊĪenie pionowe pochodzące od obciąĪenia fundamentem (czyli naprĊĪeArchitectura 13 (1) 2014
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nia dodatkowe) osiąga 20% wartoĞci efektywnego naprĊĪenia pionowego, pochodzącego
od ciĊĪaru nadkáadu gruntu (czyli naprĊĪenia pierwotnego) [6.6.2, (6)]. Natomiast wedáug PN-81/B-03020 wartoĞü ta wynosi 30%.
Obliczenia osiadaĔ powinny obejmowaü zarówno osiadania natychmiastowe, jak i dáugotrwaáe [6.6.2, (1)P]. W przypadku gruntów czĊĞciowo lub w peáni nasyconych wodą zaleca siĊ uwzglĊdniaü osiadania natychmiastowe (so), osiadania konsolidacyjne (s1) i osiadania
wywoáane peázaniem – konsolidacją wtórną (s2) [6.6.2, (2)].
Zaleca siĊ stosowanie ogólnie uznanych metod wyznaczania osiadaĔ [6.6.2, (3)].
W zaáączniku F [PN-EN 1997-1:2008] podano w sposób bardzo ogólny dwie przykáadowe metody obliczania osiadaĔ so i s1 gruntów spoistych i niespoistych. Metoda
pierwsza – sumowania odksztaáceĔ warstw podáoĪa – moĪe byü rozumiana jako metoda
naprĊĪeĔ lub metoda odksztaáceĔ. Druga metoda, nazwana uproszczoną metodą oĞrodka sprĊĪystego, to metoda wspóáczynnika wpáywu. Odpowiedni wzór w Eurokodzie 7
ma postaü:
s=

p⋅B⋅ f
Em

(11)

gdzie: p – nacisk na grunt rozáoĪony liniowo,
B – szerokoĞü fundamentu,
f – wspóáczynnik osiadania (brak informacji, co do jego wartoĞci),
Em – wartoĞü obliczeniowa moduáu odksztaácenia gruntu.
MetodĊ tĊ Eurokod 7 zaleca stosowaü tylko wówczas, gdy naprĊĪenia w podáoĪu
gruntowym nie wywoáują znaczącego uplastycznienie gruntu, a zaleĪnoĞü miĊdzy naprĊĪeniem i odksztaáceniem podáoĪa gruntowego moĪna uwaĪaü za liniową.
Ponadto w zaáączniku D [PN-EN 1997-2:2009], dotyczącym badaĔ CPT, zamieszczono przykáad ilustrujący metodĊ Schmertmanna obliczania osiadaĔ fundamentów
bezpoĞrednich. W stosunku do metody oryginalnej zmody¿kowany zostaá tu wzór (5)
przez zastąpienie caákowania numerycznego caákowaniem klasycznym oraz dodanie
wspóáczynnika C3, uwzglĊdniającego ksztaát podstawy fundamentu. Zmieniono równieĪ wspóáczynnik liczbowy we wzorze (7), okreĞlającym wspóáczynnik C2. Zmiany te
przedstawiają siĊ nastĊpująco:
z

Iz
⋅ dz
C
⋅ E′
0 3

′ )⋅³
s = C1 ⋅ C2 ⋅ ( q − σνο

(12)

§ t ·
C2 = 1, 2 + 0, 2 ⋅ log ¨
¸
© 0,1 ¹

(13)

C3 = 1,25 – dla fundamentów o podstawie kwadratowej, α =
C3 = 1,75 – dla fundamentów pasmowych, dla których Į > 10

L
=1
B

(14)
(15)

Eurokod 7 konstatuje, Īe obliczeĔ osiadaĔ nie naleĪy uwaĪaü za dokáadne. Dostarczają one jedynie wartoĞci przybliĪonych [PN-EN 1997-1:2008, 6.6.1, (6)].
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PODSUMOWANIE
Eurokod 7, jako norma europejska, uni¿kuje szereg norm, które obowiązywaáy w poszczególnych krajach Europy. W wielu przypadkach powoduje to bardzo istotne zmiany
zarówno w podejĞciu, jak i w stawianych wymaganiach normy. JednakĪe w odniesieniu
do stanu granicznego uĪytkowalnoĞci zmiany te są niewielkie dla polskiego inĪyniera.
Eurokod 7 nie kwestionuje stosowanych w Polsce metod obliczania osiadaĔ. Proponuje
jedynie rozszerzenie tej listy o metodĊ wspóáczynnika wpáywu, skorelowanego z wynikami badaĔ moduáu odksztaácenia in situ. W tym przypadku Eurokod 7 wymienia z nazwy
i przybliĪa metodĊ Schmertmanna.
Na uwagĊ zasáugują prace WysokiĔskiego i innych [2011] oraz ĝwiecy [2011], które
są pomocne przy wdraĪaniu Eurokodu 7 w polskich warunkach.
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EUROCODE 7 – SERVICEABILITY LIMIT STATE
Abstract. In the paper selected calculations methods of foundations settlements and the
conditions based on Eurocode 7 in the range of checking serviceability limit state are presented.
Key words: Eurocode 7, serviceability limit state, foundations settlement
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