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WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE DOBORU
PARAMETRÓW I SPRAWDZANIA STANÓW
GRANICZNYCH NOĝNOĝCI
Joanna Bzówka
Politechnika ĝląska, Gliwice
Streszczenie. W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia dotyczące doboru parametrów i sprawdzania stanów granicznych noĞnoĞci. Zakres tematyczny artykuáu zostaá
podzielony na trzy gáówne czĊĞci, które obejmują: analizĊ noĞnoĞci granicznej podáoĪa pod
stopą fundamentową, ocenĊ statecznoĞci oraz stany graniczne HYD wedáug Eurokodu 7.
Sáowa kluczowe: Eurokod 7, stany graniczne noĞnoĞci, charakterystyczne i obliczeniowe
wartoĞci parametrów geotechnicznych, wspóáczynniki cząstkowe, MES

ANALIZA NOĝNOĝCI GRANICZNEJ PODàOĩA POD STOPĄ
FUNDAMENTOWĄ
Analiza noĞnoĞci granicznej podáoĪa pod stopą fundamentową
wedáug PN-EN 1997-1:2008 i PN-81/B-03020 [Sulewska i Konopka 2013]
Norma PN-EN 1997-1:2008 wyróĪnia nastĊpujące stany graniczne noĞnoĞci: EQU
– utraty ogólnej statecznoĞci i GEO – wyczerpania noĞnoĞci, zniszczenia na skutek przebicia lub wypierania, utratĊ statecznoĞci na skutek przesuniĊcia lub poĞlizgu, áączną
utratĊ statecznoĞci podáoĪa i zniszczenia konstrukcji, zniszczenie konstrukcji na skutek
przemieszczeĔ fundamentu.
Eurokod 7 umoĪliwia wykorzystanie jednego spoĞród trzech podejĞü obliczeniowych przy projektowaniu fundamentów. Postanowieniem polskiego zaáącznika krajowego PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 przy sprawdzaniu statecznoĞci ogólnej EQU stosuje siĊ podejĞcie obliczeniowe 3, a przy sprawdzaniu stanów granicznych noĞnoĞci GEO
naleĪy stosowaü podejĞcie obliczeniowe 2, wersjĊ 2*.
Opór graniczny podáoĪa na wypieranie oblicza siĊ w warunkach „z odpáywem”, odpowiadającym sytuacji trwaáej, warunki zaĞ „bez odpáywu” odpowiadają sytuacji przejĞciowej. Gdy w podáoĪu znajdują siĊ grunty niespoiste, naleĪy przeprowadziü obliczenia
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w warunkach „z odpáywem”. Gdy w podáoĪu zalegają grunty spoiste, naleĪy obliczyü
opór graniczny podáoĪa w warunkach „z odpáywem” i „bez odpáywu”.
Norma PN-81/B-03020 wyróĪnia nastĊpujące stany graniczne noĞnoĞci: wypieranie
podáoĪa przez pojedynczy fundament lub przez caáą budowlĊ, przesuniĊcie w poziomie
posadowienia fundamentu lub w gáĊbszych warstwach podáoĪa, usuwisko lub zsuw fundamentów albo podáoĪa wraz z budowlą.
Sulewska i Konopka [2013] wykonali analizĊ porównawczą noĞnoĞci granicznych
podáoĪy z gruntu niespoistego i spoistego, obciąĪonych stopą fundamentową, przeprowadzoną wedáug zaleceĔ PN-EN 1997-1:2008 i PN-81/B-03020. Obliczenia wykonali
metodą stanów granicznych noĞnoĞci, która jest najczĊĞciej stosowaną metodą projektowania fundamentów bezpoĞrednich, poáączoną ze stosowaniem czĊĞciowych wspóáczynników bezpieczeĔstwa, zalecaną w obu analizowanych normach. Autorzy sprawdzili dwa
podstawowe stany graniczne noĞnoĞci: wypierania gruntu spod fundamentu oraz ĞciĊcia
gruntu w poziomie posadowienia fundamentu.
Obliczenia zostaáy wykonane dla hali magazynowej zlokalizowanej w GdaĔsku. KonstrukcjĊ noĞną stanowiáy Īelbetowe, monolityczne ramy dwukondygnacyjne, usztywnione wzdáuĪnie Īelbetowymi Īebrami, na których opieraáy siĊ Ğciany osáonowe (zakotwione
w wieĔcach Īelbetowych), páyty stropodachu oraz stropy miĊdzykondygnacyjne.
ObciąĪenia skáadaáy siĊ z obciąĪeĔ staáych (ciĊĪar wáasny elementów konstrukcyjnych i wykoĔczeniowych) oraz obciąĪeĔ zmiennych (obciąĪenie uĪytkowe stropu –
5,4 kN·m–2, obciąĪenie Ğniegiem i wiatrem). ObciąĪenie przekazywane z konstrukcji na
fundamenty zebrano odpowiednio wedáug systemów norm PN-EN i PN-B. Analizie poddano dwie wybrane stopy fundamentowe: B1 i G4, jako fundamenty skrajne o takich samych
warunkach obciąĪenia, posadowione w róĪnych warunkach gruntowych (rys. 1). ObciąĪenia charakterystyczne w podstawach sáupów B1 i G4 obliczono za pomocą programu
komputerowego RM-WIN. PrzyjĊto, Īe zbadane wartoĞci parametrów geotechnicznych

Rys. 1.
Fig. 1.

Lokalizacja stóp B1 (1,60 × 1,30 × 0,60 m) i G4 (1,70 × 1,40 × 0,60 m) na rzucie fundamentów hali magazynowej oraz warunki gruntowe [Sulewska i Konopka 2013]
Localization of pad foundations B1 (1,60 × 1,30 × 0,60 m) and G4 (1,70 × 1,40 × 0,60 m)
on the scheme of storage hall foundation and geotechnical conditions [Sulewska and
Konopka 2013]
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gruntów jednorodnych (bez obecnoĞci wód gruntowych), zalegających pod stopami fundamentowymi do gáĊbokoĞci 6,5 m p.p.t., charakteryzują siĊ wartoĞciami przedstawionymi w tabeli 1.
Tablica 1.WartoĞci charakterystyczne parametrów gruntów w podáoĪu pod stopami B1 i G4 [Sulewska i Konopka 2013]
Table 1. Characteristic values of geotechnical parameters for subsoil under pad foundations B1
and G4 [Sulewska and Konopka 2013]
Stopa
Parametr geotechniczny – Geotechnical parameter
fundamentowa
Grunt – Soil
ȡk’ [t·m–3]
ĳk’ [°]
ck’ / cu;k [kPa]
Pad foundation
Piasek drobny Pd, mw
B1
1,65
31,0
0,0 / 0,0
Fine sand FSa
Iá piaszczysty Ip,
G4
geneza “D”
2,10
24,0
20,0 / 100,0
Sandy Clay saCl

Sulewska i Konopka [2013] na podstawie przedstawionych obliczeĔ noĞnoĞci stóp
fundamentowych przenoszących obciąĪenia staáe i zmienne, posadowionych w prostych
warunkach gruntowych, wyciągnĊli nastĊpujące wnioski:
1. Przy analizie porównawczej obliczeĔ SGN fundamentów wedáug PN-EN 1997-1:2008 i PN-81/B-03020 trudno wnioskowaü o ostatecznym wyniku projektowania na
podstawie porównania tylko wartoĞci obciąĪeĔ lub oporów granicznych.
2. Mimo wiĊkszych wartoĞci obliczeniowych obciąĪeĔ oraz wiĊkszych oporów granicznych na wypieranie i na przesuniĊcie uzyskanych wedáug PN-EN niĪ wedáug PN-B,
ostateczne wymiary stóp fundamentowych są porównywalne.
3. Kryterium, na podstawie którego przeprowadzono porównania efektów obliczeĔ
wedáug dwóch systemów norm, byá wskaĨnik wykorzystania noĞnoĞci. RóĪnice wartoĞci wskaĨnika wykorzystania noĞnoĞci byáy nieznaczne i wynosiáy od 0 do 0,05 przy
sprawdzaniu warunku na wypieranie („z odpáywem”) oraz 0,07 i 0,15 przy sprawdzaniu
warunku na przesuniĊcie stopy posadowionej odpowiednio na gruncie niespoistym i na
gruncie spoistym.
4. Zastosowanie obu systemów norm prowadzi do podobnych efektów projektowania
stóp fundamentowych w prostych warunkach gruntowych.
Ocena noĞnoĞci podáoĪa w warunkach „bez odpáywu” pod stopą fundamentową
obciąĪoną mimoĞrodowo wedáug Eurokodu 7 [Lechowicz i in. 2013]
W Polsce w projektowaniu posadowieĔ bezpoĞrednich podejĞciu obliczeniowemu
DA2* nadano status obowiązującego [WysokiĔski i in. 2011]. W tym przypadku obliczeniowym wspóáczynniki czĊĞciowe są stosowane na koĔcu obliczeĔ, stąd teĪ wartoĞü
charakterystyczną noĞnoĞci podáoĪa okreĞla siĊ, uĪywając wartoĞci charakterystycznych
skutków oddziaáywaĔ na podstawĊ fundamentu. W przypadku obciąĪenia mimoĞrodowego, sprawdzając SGN, stosuje siĊ charakterystyczną wartoĞü mimoĞrodu obciąĪenia.
Ma to znaczenie, gdy w schemacie obliczeniowym wystĊpuje oddziaáywanie zmienne
ze wzglĊdu na róĪne wartoĞci wspóáczynników czĊĞciowych dla oddziaáywaĔ staáych
i zmiennych.
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Do analizy záoĪonych problemów geotechnicznych, w tym posadowieĔ bezpoĞrednich, stosowane są programy obliczeniowe wykorzystujące modele gruntowe, które pozwalają na wierniejsze odwzorowanie zachowania siĊ podáoĪa gruntowego i konstrukcji.
Nie istnieją jednak jasne reguáy, pokazujące, w którym miejscu i w jaki sposób zastosowaü czĊĞciowe wspóáczynniki bezpieczeĔstwa. W rezultacie obliczenia prowadzone są
na wartoĞciach charakterystycznych parametrów gruntowych, oddziaáywaĔ i oporu, bez
czĊĞciowych wspóáczynników bezpieczeĔstwa.
Lechowicz i inni [2013] przeprowadzili analizĊ dla kwadratowej stopy fundamentowej o wymiarach 12 × 12 m i zmiennej wysokoĞci przekroju poprzecznego. Autorzy
zaáoĪyli, Īe fundament jest posadowiony na gáĊbokoĞci 2 m poniĪej powierzchni terenu
oraz zwierciadáo wody gruntowej nie wystĊpuje do gáĊbokoĞci 10 m.
Obliczenia zostaáy wykonane przy zaáoĪeniu, Īe w warstwie obliczeniowej znajduje
siĊ jednorodny prekonsolidowany grunt spoisty o wspóáczynniku OCR = 8 (Ğrednia wartoĞü wytrzymaáoĞci na Ğcinanie „bez odpáywu” wyznaczona w aparacie skrĊtnym przy
róĪnych wartoĞciach kąta obrotu kierunków naprĊĪeĔ gáównych wynosi 140 kPa, ciĊĪar
objĊtoĞciowy – 22 kN·m–3).
Obliczenia numeryczne zostaáy przeprowadzone w programie Plaxis 2D (wersja 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. Zachowanie siĊ materiaáu fundamentu zostaáo opisane modelem
liniowo-sprĊĪystym o parametrach wáaĞciwych dla betonu C16/20. Parametry niezbĊdne do
wykonania obliczeĔ numerycznych zostaáy wyznaczone na podstawie badaĔ trójosiowych.
Obliczenia zgodnie z Eurokodem 7 wykonano dla wszystkich podejĞü obliczeniowych.
W podejĞciu obliczeniowym DA1(1) dla oddziaáywania staáego przyjĊto wspóáczynnik
bezpieczeĔstwa 1,35; w podejĞciu DA1(2) dla wartoĞci oporu podáoĪa – wspóáczynnik
bezpieczeĔstwa 1,4; w podejĞciu DA2* dla oddziaáywania niekorzystnego – wspóáczynnik bezpieczeĔstwa 1,35, a dla oporu podáoĪa – wspóáczynnik bezpieczeĔstwa 1,4; w podejĞciu DA3 dla oddziaáywaĔ niekorzystnych – wspóáczynnik bezpieczeĔstwa 1,35, a dla
oporu podáoĪa – wspóáczynnik bezpieczeĔstwa 1,4. Izopola przemieszczeĔ caákowitych
dla mimoĞrodu e = 1/6B zostaáy przedstawione na rysunku 2.

Rys. 2.
Fig. 2.

Izopola przemieszczeĔ caákowitych dla mimoĞrodu e = 1/6B [Kiziewicz 2012, Lechowicz i in. 2013]
Total deformations for e = 1/6B [Kiziewicz 2012, Lechowicz et al. 2013]
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Wnioski z obliczeĔ wykonanych przez Lechowicza i innych [2013] są nastĊpujące:
1. Obliczenia numeryczne przeprowadzone w programie Plaxis pozwoliáy wyznaczyü
graniczne obciąĪenia, przy których zostanie osiągniĊty SGN przy zadanych wartoĞciach
mimoĞrodów obciąĪenia.
2. Dla obliczeĔ przeprowadzonych zgodnie z Eurokodem 7 dla wartoĞci charakterystycznych parametrów gruntowych, oddziaáywaĔ i oporu warunek noĞnoĞci Vk < Rk dla e
= 0 i e = 1/12B nie zostaá przekroczony, a dla e = 1/6B wskaĨnik wykorzystania noĞnoĞci
byá nieznacznie przekroczony.
3. Dla obliczeĔ przeprowadzonych zgodnie z Eurokodem 7, po uwzglĊdnieniu czĊĞciowych wspóáczynników bezpieczeĔstwa, warunek noĞnoĞci zostaá przekroczony we
wszystkich podejĞciach.
4. Dla obliczeĔ przeprowadzonych na wartoĞciach charakterystycznych parametrów,
oporu i obciąĪeĔ zgodnie z PN-81/B-03020 warunek noĞnoĞci nie zostaá przekroczony.
5. Wraz ze wzrostem wartoĞci mimoĞrodu nastĊpuje wiĊksze przekroczenie wykorzystania noĞnoĞci.
6. NajwiĊksze przekroczenie wykorzystania noĞnoĞci uzyskano dla podejĞcia obliczeniowego DA2* oraz DA3, przekroczenie zaĞ wykorzystania noĞnoĞci, porównywalne
z uzyskanym na podstawie PN-81/B-03020, otrzymano w podejĞciach obliczeniowych
DA1(1) oraz DA1(2).
7. Przy projektowaniu na podstawie SGN podobne wymiary stopy fundamentowej
moĪna uzyskaü z PN-81/B-03020 i DA1(1) oraz DA1(2), natomiast wymiary stopy fundamentowej uzyskane na podstawie DA2* i DA3 bĊdą wiĊksze.
NoĞnoĞü na przesuniĊcie fundamentów bezpoĞrednich [Szypcio i DoáĪyk 2013]
Zgodnie z Eurokodem 7 poĞlizg 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 3.
Hd + Pad  Rd + Pbd

Rys. 3.
Fig. 3.

Schemat siá dziaáających na fundament [Szypcio i DoáĪyk 2013]
The scheme of forces acting on a foundation [Szypcio and DoáĪyk 2013]
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WartoĞü obliczeniową kąta tarcia podstawy fundamentu o podáoĪe zgodnie z Eurokodem 7 oblicza siĊ z równania [Smoltczyk (red.) 2003, Bond i Harris 2010]: įd = k·ĳcv,d, gdzie:
ĳcv, d jest wartoĞcią obliczeniową kąta tarcia wewnĊtrznego gruntu w stanie krytycznym,
a k jest wspóáczynnikiem, którego wartoĞü jest równa 1,0 dla fundamentów betonowych
(Īelbetowych) wykonywanych na miejscu lub jest równa 2/3 dla fundamentów Īelbetowych prefabrykowanych.
Zgodnie z Eurokodem 7, wspóáczynnik materiaáowy (Ȗĳ) jest stosowany do tangensa kąta, a nie bezpoĞrednio do wartoĞci kąta. Dla drugiego podejĞcia obliczeniowego
Ȗĳ = 1,0, zatem:
§ tan ϕcv , k
¨ γϕ
©

ϕcv, d = arctan ¨

·
¸¸ = ϕcv, k
¹

(2)

Dla gruntów niespoistych w stanie luĨnym (ID < 0,20) i gruntów spoistych o naruszonej
strukturze ĳ = ĳcv, dla gruntów zaĞ niespoistych w stanie zagĊszczonym i gruntów spoistych
o nienaruszonej strukturze ĳ > ĳcv. Zatem przyjĊcie wartoĞci kąta į (įd = k·ĳcv,d) prowadzi
do zbyt bezpiecznego projektowania i nie jest uzasadnione.
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, trudnym do dokáadnego wyznaczenia.
Dla piasków kwarcowych kąt tarcia wewnĊtrznego w stanie krytycznym zaleĪy od
uziarnienia i ksztaátu ziaren (tab. 2), dla gruntów zaĞ spoistych zaleĪy od wskaĨnika plastycznoĞci.
Tabela 2. Kąt ĳcv dla piasków kwarcowych [Bond i Harris 2010]
Table 2. ĳcv angle for quarto sands [Bond and Harris 2010]
Uziarnianie
Grading
Jednofrakcyjne
Uniform
Kilkufrakcyjne
Moderate grading
Wielofrakcyjne
Well-graded

obtoczone
rounded

Ksztaát ziaren
Shape of grain
sáabo
obtoczone
sub-angular

ostrokrawĊdziste
angular

30

32

34

32

34

36

34

36

38

Wedáug Boltona [1986] maksymalna mobilizowana wartoĞü kąta tarcia wewnĊtrznego wynosi:
– dla warunków páaskiego stanu odksztaácenia
ĳmax = ĳcv + 5IR
– dla warunków trójosiowego Ğciskania
ĳmax = ĳcv + 3IR
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gdzie IR  wskaĨnik dylatacji; IR = ID(Q  lnp’) – R, gdzie ID – stopieĔ zagĊszczenia,
p’ – Ğrednie efektywne naprĊĪenia gáówne, Q i R – parametry charakterystyczne dla danego piasku.
WytrzymaáoĞü na Ğcinanie w warunkach „bez odpáywu” jest wyznaczana z badaĔ
laboratoryjnych lub polowych. Przy wyznaczaniu wytrzymaáoĞci na Ğcinanie gruntów
spoistych w stanie plastycznym w badaniach laboratoryjnych jest istotna jakoĞü próbek,
w badaniach zaĞ polowych – lokalne naruszenie struktury gruntu, prĊdkoĞü odksztaácenia, czĊĞciowa konsolidacja i anizotropia gruntu.
WytrzymaáoĞü kontaktu miĊdzy konstrukcją a gruntem (adhezja) moĪe byü mniejsza
niĪ wytrzymaáoĞü gruntu na Ğcinanie w warunkach braku odpáywu.
Efektem oddziaáywania (ciĊĪaru wáasnego, obciąĪeĔ zmiennych, Ğniegu, wiatru itp.)
w poziomie posadowienia fundamentu jest siáa pionowa (V), siáa pozioma (H) i moment (M).
W zaleĪnoĞci od tego, czy jest to oddziaáywanie staáe czy zmienne, stabilizujące (korzystne) czy teĪ destabilizujące (niekorzystne), powinno siĊ stosowaü róĪne wspóáczynniki czĊĞciowe. Zasadą jest, Īe nie moĪna stosowaü róĪnych wspóáczynników obciąĪenia
w tych samych obliczeniach.
W warunkach moĪliwoĞci wtargniĊcia wody lub powietrza miĊdzy fundament a podáoĪe w warunkach braku odpáywu wartoĞü obliczeniowa oporu (Rd) powinna byü nie
wiĊksza niĪ 0,4 wartoĞci obliczeniowej siáy pionowej (Rd  0,4Vd).
JeĪeli siáy poziome dziaáają z jednego kierunku, to znaczną poprawĊ statecznoĞci fundamentu na przesuniĊcie moĪna osiągnąü, wykonując nachyloną podstawĊ. 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 znajduje siĊ w sąsiedztwie zbocza [Smoltczyk (red.) 2003].

OCENA STATECZNOĝCI WEDàUG EUROKODU 7
Stosowanie wspóáczynników czĊĞciowych do parametrów geotechnicznych
wedáug Eurokodu 7 w obliczeniach statecznoĞci metodą elementów skoĔczonych
[Bogusz 2013]
Bogusz [2013] zwraca uwagĊ na fakt, Īe 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.
AnalizĊ w warunkach peánego „odpáywu” (statecznoĞü dáugotrwaáa, t) przeprowadza
siĊ, 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. Dla obciąĪania gruntów sáabych o maáym wspóáczynniku
¿ltracji warunki z peánym „odpáywem” odpowiadają statecznoĞci dáugotrwaáej po zakoĔczeniu procesu konsolidacji. W przypadku analizy statecznoĞci związanej z odciąĪeniem
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gruntów spoistych (np. na skutek wykonania wykopu) warunki peánego „odpáywu” stanowią najbardziej niekorzystny przypadek.
AnalizĊ w warunkach „bez odpáywu” (statecznoĞü krótkotrwaáa, t0) przeprowadza siĊ,
gdy wystąpienie nadwyĪki ciĞnienia w porach gruntu odgrywa istotną rolĊ dla warunków
statecznoĞci. Zjawisko to odgrywa duĪą rolĊ w gruntach spoistych, charakteryzujących siĊ
maáym wspóáczynnikiem ¿ltracji. ObciąĪenie jest realizowane w czasie znacznie krótszym
od potrzebnego na powrót ciĞnienia porowego do stanu równowagi w procesie konsolidacji
(np. wzglĊdnie szybki przyrost obciąĪeĔ podczas budowy nasypów na sáabym podáoĪu
lub dla obciąĪeĔ zmiennych od ruchu pojazdów). Analiza statecznoĞci w warunkach „bez
odpáywu” moĪe byü prowadzona dla naprĊĪeĔ caákowitych – gdy nie jest znany rozkáad
ciĞnienia wody w porach gruntu, a jego wytrzymaáoĞü na Ğcinanie wynika z wartoĞci wytrzymaáoĞci na Ğcinanie „bez odpáywu”, lub dla naprĊĪeĔ efektywnych – gdy jest znany
rozkáad ciĞnienia wody w porach gruntu i naleĪy stosowaü parametry efektywne.
AnalizĊ w warunkach poĞrednich (statecznoĞü zaleĪna od czasu, t0, t) przeprowadza
siĊ, gdy trudno przewidzieü najbardziej niekorzystny wariant odpáywu. Zastosowanie
MES pozwala na obliczenie zmiany ciĞnienia wody w porach gruntu w wyniku procesu
konsolidacji. Ma to znaczenie dla obciąĪenia nasypami gruntów sáabych oraz odciąĪenia
gruntów spoistych na skutek wykonania wykopu oraz w przypadku analizy statecznoĞci,
gdy w gruncie wystĊpuje ¿ltracja nieustalona. Analiza tego typu jest prowadzona dla
naprĊĪeĔ efektywnych.
UwzglĊdnienie wspóáczynników czĊĞciowych do oddziaáywaĔ staáych i zmiennych
w obliczeniach MES 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. Istnieją dwie metody obliczeĔ [Bogusz 2013]. Porównanie wyników
analizy statecznoĞci przeprowadzonej dla metody I i II zostaáo przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Porównanie przykáadowych wyników analizy statecznoĞci uzyskanych metodą I i II
[Bogusz 2013]
Table 3. Comparison of exemplary results of stability analysis obtained from methods I and II
[Bogusz 2013]
Wyszczególnienie
Speci¿cation

Metoda – Method
I

Parametry wejĞciowe
Imput parameters

Obliczeniowe – Design

Warstwa
Stratum
c
ĳ’
K0NC
Z peánym odpáywem
Fully drained
Z czĊĞciową konsolidacją
With partial consolidation

II
Charakterystyczne
Characteristic

[kPa]
[°]

NB
embankment

podáoĪe
subsoil

NB
embankment

podáoĪe
subsoil

NB
embankment

podáoĪe
subsoil

8
14,6
0,75

0,8
33,9
0,44

8
14,6
0,69

0,8
33,9
0,36

10
18
0,69

1
40
0,36

SF
SFd

1,233

1,234

1,540
1,232

SF

1,148

1,144

1,442

SFd

1,154
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Jak podaje Bogusz [2013], obliczenia MES są szczególnie zasadne w przypadku zastosowania elementów konstrukcyjnych w celu poprawy statecznoĞci. Ze wzglĊdu na
záoĪonoĞü MES dalszych analiz wymaga wpáyw wybranej metody wprowadzania do obliczeĔ wspóáczynników czĊĞciowych na róĪnice w rezultatach dotyczących siá przekrojowych elementów wzmocnienia.
Dla sprawdzenia statecznoĞci istotne znaczenie ma wáaĞciwe uwzglĊdnienie warunków „odpáywu”, gdy rozpatrywana jest statecznoĞü krótkotrwaáa lub dáugotrwaáa. MES
pozwala na uwzglĊdnienie warunków poĞrednich, bĊdących wynikiem konsolidacji.
Ocena statecznoĞci nasypu na podáoĪu organicznym wedáug Eurokodu 7
[Lechowicz i WrzesiĔski 2013]
ProblematykĊ doboru parametrów geotechnicznych do analizy statecznoĞci etapowo wznoszonego nasypu na podáoĪu organicznym przedstawili Lechowicz i WrzesiĔski
[2013]. Analiza statecznoĞci zostaáa przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Eurokodu 7
dla I i II etapu budowy nasypu doĞwiadczalnego w Antoninach. WartoĞci wyprowadzone,
charakterystyczne oraz obliczeniowe wytrzymaáoĞci na Ğcinanie „bez odpáywu” podáoĪa
organicznego okreĞlono na podstawie wyników badaĔ polową sondą krzyĪakową. OcenĊ statecznoĞci wykonano na podstawie analizy statystycznej wartoĞci wyprowadzonych
wytrzymaáoĞci na Ğcinanie „bez odpáywu”. Obliczenia statecznoĞci przeprowadzono,
przyjmując wartoĞci Ğrednie oraz charakterystyczne wytrzymaáoĞci na Ğcinanie „bez odpáywu” pomniejszone o póá odchylenia standardowego oraz jedno odchylenie standardowe.
Grunty organiczne charakteryzuje maáa początkowa wytrzymaáoĞü na Ğcinanie oraz
znaczna odksztaácalnoĞü, co wraz ze záoĪoną budową tego oĞrodka stwarza wiele problemów projektowo-wykonawczych. Powoduje to trudnoĞci z zapewnieniem statecznoĞci
nasypu, dlatego obciąĪenie powinno byü przykáadane etapowo lub na uprzednio wzmocnionym podáoĪu.
Przy etapowym wznoszeniu nasypu niezbĊdne jest okreĞlenie dopuszczalnej wartoĞci obciąĪenia w poszczególnych fazach budowy, jak równieĪ dáugoĞci poszczególnych
przerw technologicznych. Do projektowania nasypów budowanych etapowo na podáoĪu
organicznym potrzebna jest nie tylko znajomoĞü początkowej wytrzymaáoĞci na Ğcinanie,
ale takĪe zmian wytrzymaáoĞci na Ğcinanie wywoáanych procesem konsolidacji.
Lechowicz i WrzesiĔski [2013] podkreĞlają, Īe wykonując analizĊ statecznoĞci, naleĪy zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ wyniki obliczeĔ w istotnym stopniu zaleĪą od prawidáowego
wyznaczenia i doboru parametrów gruntowych dla kaĪdej warstwy geotechnicznej podáoĪa gruntowego. Wyznaczenie tych parametrów jest skomplikowaną czynnoĞcią, gdyĪ
nawet najbardziej jednorodne warstwy w sensie pochodzenia geologicznego wykazują
znaczne zróĪnicowanie wáaĞciwoĞci ¿zycznych i mechanicznych. Wobec tego do oceny
statecznoĞci parametry geotechniczne powinny byü okreĞlane z wykorzystaniem analizy
statystycznej uzyskanych wyników pomiarów.
W Eurokodzie 7 zaleca siĊ w obliczeniach stosowaü tzw. wartoĞü charakterystyczną Xk, która odpowiada 95-procentowej pewnoĞci, Īe rzeczywista wartoĞü Ğrednia parametru Xm jest wiĊksza od wyselekcjonowanej wartoĞci charakterystycznej parametru Xk.
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WartoĞü charakterystyczną Xk naleĪy wyznaczyü z nastĊpującej zaleĪnoĞci [Schneider 1999]:
Xk = Xm(1 – knV)

(3)

gdzie: kn – wspóáczynnik zaleĪny od rodzaju rozkáadu prawdopodobieĔstwa analizowanego parametru geotechnicznego i liczby danych,
V – wspóáczynnik zmiennoĞci, bĊdący ilorazem odchylenia standardowego parametru X i jego wartoĞci Ğredniej Xm.
Schneider [1999] stwierdziá, Īe dobre oszacowanie wartoĞci charakterystycznej Xk
moĪna otrzymaü dla wspóáczynnika kn = 0,5, tzn. dla wartoĞci charakterystycznej pomniejszonej o póá odchylenia standardowego (Sd):
Xk = Xm – 0,5Sd

(4)

Analiza statecznoĞci wymaga sprawdzenia stanów granicznych GEO oraz STR, których osiągniĊcie wiąĪe siĊ z utratą statecznoĞci ogólnej masywu gruntowego lub z nadmiernymi przemieszczeniami.
Wspóáczynniki czĊĞciowe zalecane przez Eurokod 7 dla poszczególnych podejĞü projektowych zostaáy ujĊte w 3 grupy: wspóáczynniki stosowane do oddziaáywaĔ lub ich
efektów, wspóáczynniki do parametrów gruntu oraz wspóáczynniki stosowane do oporów
wystĊpujących na powierzchni poĞlizgu. I tak:
– w przypadku podejĞcia projektowego DA3 oraz DA1(C2): ȖQ = 1,3; ȖM = 1,25,
– w podejĞciu projektowym DA1(C1): ȖG = 1,35; ȖQ = 1,5,
– w podejĞciu projektowym DA2: ȖG = 1,35; ȖQ = 1,5, ȖR,e = 1,1.
Wznoszenie nasypu doĞwiadczalnego w Antoninach zrealizowano w trzech etapach
w latach 19831987. àączny czas budowy wynosiá 1332 dni, a miąĪszoĞü poszczególnych etapów: 1,2 m, 1,3 m i 1,4 m. Czas wykonania I etapu wynosiá 6 dni, II etapu –
7 dni, a III etapu – 18 dni. Okres wznoszenia wraz z przerwą technologiczną dla I etapu
wynosiá 156 dni, dla II etapu – 409 dni, a dla III etapu – 767 dni [Wolski i in. 1988].
PodáoĪe nasypu byáo zbudowane z dwóch warstw gruntów organicznych o áącznej
miąĪszoĞci 7,8 m. Pod powierzchnią terenu bezpoĞrednio zalegaáa 3,1-metrowa warstwa ĞredniorozáoĪonego i amor¿cznego torfu (OCR = 3÷5), podĞcielona 4,7-metrową
warstwą gytii (OCR = 1,5÷2,5).
Doboru wytrzymaáoĞci na Ğcinanie „bez odpáywu” dokonano za pomocą badania polową sondą krzyĪakową (Ĳfv).
WytrzymaáoĞü na Ğcinanie „bez odpáywu” (Ĳfu) wyznacza siĊ ze wzoru:
Ĳfu = Ĳfv·ȝ

(5)

gdzie: dla torfów ȝ = 0,51, dla gytii ȝ = 0,56 (ȝ = 0,61).
Budowa I etapu nasypu spowodowaáa wzmocnienie podáoĪa organicznego w wyniku
procesu konsolidacji. Wzrost wytrzymaáoĞci na Ğcinanie nastąpiá gáównie w warstwach
torfu. NajwiĊkszą zmianĊ uzyskano pod koroną nasypu, poza nasypem zaĞ wartoĞci pozostaáy bez zmian.
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Analiza statecznoĞci nasypu doĞwiadczalnego zostaáa przeprowadzona dla I i II etapu
budowy. WartoĞci wspóáczynników statecznoĞci (F) okreĞlono metodą równowagi granicznej w programie GeoSlope, wykorzystując uproszczoną metodĊ Bishopa. Schemat
obliczeniowy wraz z krytyczną krzywą poĞlizgu, wykorzystany w analizie statecznoĞci
II etapu budowy nasypu w Antoninach, przedstawia rysunek 4.

Rys. 4.
Fig. 4.

Schemat obliczeniowy wraz z krytyczną krzywą poĞlizgu wykorzystany w analizie statecznoĞci II etapu budowy nasypu w Antoninach [Lechowicz i WrzesiĔski 2013]
Calculation scheme and critical slip curve used in stability analysis of the II stage of embankment in the Antoniny site [Lechowicz and WrzesiĔski 2013]

AnalizĊ statecznoĞci Lechowicz i WrzesiĔski [2013] przeprowadzili na podstawie
wartoĞci Ğrednich oraz charakterystycznych wytrzymaáoĞci na Ğcinanie. WartoĞci charakterystyczne okreĞlono jako wartoĞci Ğrednie pomniejszone o póá odchylenia standardowego, zgodnie z zaleceniami Schneidera [1999], oraz dodatkowo jako wartoĞci Ğrednie
pomniejszone o jedno odchylenie standardowe. W obliczeniach statecznoĞci uĪyto wartoĞci obliczeniowych wytrzymaáoĞci na Ğcinanie „bez odpáywu”, które otrzymano poprzez
zastosowanie wspóáczynników czĊĞciowych (ȖM) do wartoĞci Ğrednich oraz charakterystycznych parametrów. W obliczeniach statecznoĞci zastosowano równieĪ wspóáczynnik
czĊĞciowy przy oddziaáywaniach niekorzystnych (ȖG), zgodnie z wytycznymi Eurokodu 7.
Przeprowadzone obliczenia wskazują, Īe dla I etapu budowy nasypu wysokoĞci 1,2 m
otrzymane wartoĞci wspóáczynnika statecznoĞci są wiĊksze od 1,0, czyli istniejący zapas
bezpieczeĔstwa pozwalaá w I etapie wznieĞü nasyp o wiĊkszej wysokoĞci.
Analiza statecznoĞci przeprowadzona dla II etapu budowy nasypu wskazuje, iĪ wspóáczynnik statecznoĞci jest mniejszy od 1,0 i powinno dojĞü do utraty statecznoĞci w tej
fazie budowy. W rzeczywistoĞci nasyp nie ulegá zniszczeniu (tab. 4).
Wnioski z obliczeĔ wykonanych przez Lechowicza i WrzesiĔskiego [2013] są nastĊpujące:
1. Obliczenia statecznoĞci pokazaáy, Īe rozpatrywane podejĞcia projektowe wprowadzają zbyt duĪy zapas bezpieczeĔstwa dla nasypów na gruntach organicznych w okresie
budowy. PodejĞcie projektowe DA1(C1), poprzez stosowanie wspóáczynnika czĊĞciowego przy oddziaáywaniach staáych niekorzystnych, wprowadza jeszcze wiĊkszy zapas
bezpieczeĔstwa niĪ podejĞcie projektowe DA3 oraz DA1(C2).
2. Do przeanalizowanych podejĞü projektowych DA3, DA1(C1) oraz DA1(C2) zaleca
siĊ przyjmowanie wartoĞci charakterystycznych wytrzymaáoĞci na Ğcinanie „bez odpáywu” jako wartoĞci Ğrednich otrzymanych na podstawie analizy statystycznej wyników
badaĔ polową sondą krzyĪakową.
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Tabela 4. Wyniki analizy statecznoĞci przeprowadzonej zgodnie z Eurokodem 7 dla nasypu w Antoninach [Lechowicz i WrzesiĔski 2013]
Table 4. Results of stability analysis performed according to Eurocode 7 for embankment in the
Antoniny site [Lechowicz and WrzesiĔski 2013]
ĝrednie i charakterystyczne wartoĞci
Wspóáczynnik statecznoĞci (F)
wytrzymaáoĞci na Ğcinanie bez odpáywu
safety factor (F)
Etap
Mean and characteristic values
Stage
DA1(C1)
DA1(C1), DA3
of undrained shear strength

τ fu
τ fu − 0,5Sd

1

2

1,35

1,46

1,27

1,39

τ fu − 1,0Sd

1,18

1,28

τ fu

0,81

0,87

τ fu − 0,5Sd

0,78

0,84

τ fu − 1,0Sd

0,75

0,80

STANY GRANICZNE HYD WEDàUG EUROKODU 7
Stany graniczne HYD w obliczeniach statecznoĞci dna wykopu [DoáĪyk i Szypcio 2013]
Norma PN-EN 1997-1:2008 identy¿kuje stany graniczne: GEO – zniszczenia lub nadmiernego odksztaácenia podáoĪa, STR – zniszczenia lub nadmiernego odksztaácenia elementów konstrukcji wynikającej ze wspóápracy budowli z podáoĪem, EQU – utraty równowagi
statycznej konstrukcji, UPL – utraty równowagi lub nadmierne odksztaácenie wywoáane
statycznym oddziaáywaniem wody (wyporem, ciĞnieniem pod warstwą nieprzepuszczalną),
HYD – stany graniczne wynikające ze statycznego i kinematycznego oddziaáywania wody
spowodowane spadkiem hydraulicznym (przepáywem wody w gruncie).
DoáĪyk i Szypcio [2013] przedstawili metodykĊ obliczeĔ statecznoĞci dna wykopu
otoczonego Ğciankami szczelnymi zgodnie z Eurokodem 7. Geometria zagadnienia zostaáa przedstawiona schematycznie na rysunku 5. Wykopy są wykonywane w gruncie
jednorodnym o znacznej wodoprzepuszczalnoĞci.
a

Rys. 5.
Fig. 5.

b

Geometria zagadnienia: a – wykop wąski (b/D  10), b – wykop szeroki (b/D > 10)
Geometry of the issue: a – narrow excavation (b/D  10), b – wide excavation (b/D > 10)
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Z punktu widzenia statecznoĞci dna wykopu istotne jest wyznaczenie gáĊbokoĞci (D)
zagáĊbienia Ğcianki szczelnej, która jest okreĞlona z rozwiązaĔ stanów granicznych GEO,
wymiary zaĞ elementów Ğcianki szczelnej – z rozwiązania stanów granicznych STR [PNEN 1997-1:2008].
Przy wery¿kacji statecznoĞci dna wykopu Eurokod 7 zaleca sprawdzenie dwóch nierównoĞci (rys. 6):
Sd  Gdƍ

(6)

ud  ıd

(7)

gdzie: Gdƍ – obliczeniowa (projektowa) wartoĞü ciĊĪaru rozwaĪanego bloku gruntu
z uwzglĊdnieniem wyporu wody,
Sd – wartoĞü obliczeniowa (projektowa) siáy ciĞnienia spáywowego oddziaáującego destabilizująco na blok,
ıd – wartoĞü obliczeniowa (projektowa) caákowitych naprĊĪeĔ pionowych na roz
waĪanym poziomie poniĪej dna wykopu,
ud – wartoĞü obliczeniowa (projektowa) ciĞnienia wody na tym poziomie.

Rys. 6.
Fig. 6.

Analizowany blok gruntu [DoáĪyk i Szypcio 2013]
Analysed block of soil [DoáĪyk and Szypcio 2013]

Z obliczeĔ wynika, Īe globalny wspóáczynnik bezpieczeĔstwa obliczony z warunku
(6) wynosi F = 1,5, globalny zaĞ wspóáczynnik bezpieczeĔstwa wynikający z nieujemnoĞci naprĊĪeĔ efektywnych (warunek 7) – F = 3,0. Stąd wynika, Īe warunki statecznoĞci
podane w Eurokodzie 7 prowadzą do znacząco róĪnych wartoĞci globalnego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa. Norma PN-81/B-03020 zaleca przyjĊcie F = 2,0.
DoáĪyk i Szypcio [2013] przedstawili równieĪ przykáad obliczeniowy dla wykopu
o dáugoĞci znacznie wiĊkszej od szerokoĞci (L >> B). Aby zapewniü statecznoĞü dna
wykopu, konieczne jest wbicie Ğcianki szczelnej poniĪej dna wykopu, zaleĪnie od wymaganego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa, gáĊbokoĞci wykopu i poziomu zwierciadáa
wody gruntowej. Dla globalnego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa F = 3,0 gáĊbokoĞci
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wykopu d = 3,0 m i szerokoĞci B < 4,0 m (b < 2,0 m) wymagana gáĊbokoĞü wbicia Ğcianki poniĪej dna wykopu jest ponad dwukrotnie wiĊksza od gáĊbokoĞci wykopu (D/d > 2).
Zapewnienie statecznoĞci dna wykopu wykonywanego w gruntach o znacznej przepuszczalnoĞci, otoczonego Ğciankami szczelnymi, wymaga znacznych gáĊbokoĞci ich
wbicia poniĪej dna wykopu. W wielu przypadkach, jak twierdzą autorzy, gáĊbokoĞü wbicia Ğcianki szczelnej, wynikająca z warunku zapewnienia statecznoĞci dna wykopu, moĪe
byü wiĊksza niĪ wynikająca z zapewnienia statecznoĞci Ğcian wykopu.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe zapewniając statecznoĞü dna i Ğcian wykopu, konieczne jest sprawdzenie, czy wody gruntowe nie bĊdą unosiü cząstek gruntu i prowadziü do awarii Ğcianki
szczelnej.
Stan graniczny wypiĊtrzenia dla wykopu wedáug Eurokodu 7
[Lendo-Siwicka i Garbulewski 2013]
Stan graniczny wypiĊtrzenia dna wykopu powinien byü sprawdzany w przypadku,
kiedy podáoĪe jest zbudowane z gruntów przepuszczalnych, a przepáyw wody gruntowej
odbywa siĊ w kierunku do wykopu. W takich warunkach istnieje niebezpieczeĔstwo utraty statecznoĞci wykopu i wystąpienia awarii budowlanej. Sprawdzenie stanu granicznego
wypiĊtrzenia dna wykopu jest zaliczane do jednego z trudniejszych zadaĔ inĪynierskich
w projektowaniu geotechnicznym.
Hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu ma miejsce, gdy skierowana do góry siáa ciĞnienia spáywowego, przeciwdziaáając ciĊĪarowi gruntu, zmniejsza efektywne naprĊĪenie
pionowe do stanu granicznego (upáynnienie gruntu). Cząstki gruntu są wtedy unoszone
przez pionowy przepáyw wody i nastĊpuje zniszczenie podáoĪa wykopu.
Lendo-Siwicka i Garbulewski [2013] przedstawili zasady sprawdzania stanu granicznego wypiĊtrzenia dna wykopu wedáug Eurokodu 7, z uwzglĊdnieniem oddziaáywaĔ
wynikających z obecnoĞci lub przepáywu w podáoĪu wody podziemnej. Stan graniczny
wypiĊtrzenia sprawdzili za pomocą obliczenia stopnia wykorzystania na podstawie obliczonej wartoĞci siáy ¿ltracji (Sd) i ciĊĪaru gruntu z uwzglĊdnieniem wyporu (Gd’) oraz
obliczenia stopnia wykorzystania na podstawie obliczonej wartoĞci ciĞnienia wody w porach (ud) i caákowitego naprĊĪenia pionowego (ıvd), przyjmując schemat zabezpieczenia
wykopu Ğcianką szczelną (rys. 7).
Stan graniczny sprawdzono dwiema metodami, przyjmując warunki naprĊĪeĔ caákowitych i warunki naprĊĪeĔ efektywnych. Obliczenia przeprowadzono dla wykopu zabezpieczonego Ğcianką szczelną, zakáadając zmienne wartoĞci gáĊbokoĞci Ğcianki szczelnej
i poáoĪenia ZWG.
Sprawdzenie stanu wypiĊtrzenia dna wykopu Lendo-Siwicka i Garbulewski [2013]
przeprowadzili, wykorzystując wzory (6) i (7) i przyjmując: wartoĞci gáĊbokoĞci zwierciadáa wody gruntowej ('H) w zakresie od 2 do 6 m, a zagáĊbienie Ğcianki szczelnej (d)
w zakresie od 2 do 12 m.
W analizach autorzy przyjĊli schemat wykopu szerokoprzestrzennego (rys. 7),
uwzglĊdniając wypór o szerokoĞci równej poáowie dáugoĞci Ğcianki szczelnej i obliczając
stopieĔ wykorzystania:
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Rys. 7.
Fig. 7.

udst , d
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⋅100%
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(8)

(9)

Schemat obliczeniowy [Lendo-Siwicka i Garbulewski 2013]
Scheme of calculation [Lendo-Siwicka and Garbulewski 2013]

Wyniki obliczeĔ pokazano na rysunkach 8 i 9.

Rys. 8.
Fig. 8.

ZaleĪnoĞü miĊdzy stopniem wykorzystania obliczonym wedáug wzoru (7) a gáĊbokoĞcią
Ğcianki szczelnej i poáoĪeniem zwierciadáa wody gruntowej [Lendo-Siwicka i Garbulewski 2013]
The relation between the degree of utilization calculated by formula (7) and the depth of the
sheet pile and the position of the water table [Lendo-Siwicka and Garbulewski 2013]
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Rys. 9.

Fig. 9.
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ZaleĪnoĞü miĊdzy stopniem wykorzystania obliczonym wedáug wzoru (6) a gáĊbokoĞcią
Ğcianki szczelnej i poáoĪeniem zwierciadáa wody gruntowej [Lendo-Siwicka i Garbulewski 2013]
The relation between the degree of utilization calculated by formula (6) and the depth of the
sheet pile and the position of the water table [Lendo-Siwicka and Garbulewski 2013]

Lendo-Siwicka i Garbulewski [2013] stwierdzili, Īe wzory (6) i (7) nie są równowaĪne.
StopieĔ wykorzystania obliczony ze wzoru (8) jest 1,4–6,2 razy wiĊkszy od stopnia wykorzystania obliczonego wzorem (9), zaleĪnie od wartoĞci zagáĊbienia Ğcianki szczelnej
i gáĊbokoĞci zwierciadáa wody gruntowej. Autorzy do sprawdzania stanu granicznego
wypiĊtrzenia dna wykopu (HYD) zalecają stosowaü wzór (7): udst, d  ıstb, d, gdyĪ daje on
wiĊkszy zapas bezpieczeĔstwa.

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych analiz, dotyczących wybranych zagadnieĔ doboru
parametrów i sprawdzania stanów granicznych noĞnoĞci, moĪna wyciągnąü nastĊpujące
wnioski:
1. Przy analizie porównawczej obliczeĔ SGN fundamentów wedáug PN-EN 1997-1:2008 i PN-81/B-03020 trudno wnioskowaü o ostatecznym wyniku projektowania na
podstawie porównania tylko wartoĞci obciąĪeĔ lub oporów granicznych. Zastosowanie
obu systemów norm prowadzi do podobnych efektów projektowania stóp fundamentowych w prostych warunkach gruntowych [Sulewska i Konopka 2013].
2. W warunkach moĪliwoĞci wtargniĊcia wody lub powietrza miĊdzy fundament
a podáoĪe w warunkach braku odpáywu wartoĞü obliczeniowa oporu (Rd) powinna byü
nie wiĊksza niĪ 0,4 wartoĞci obliczeniowej siáy pionowej (Rd  0,4Vd). JeĪeli siáy poziome dziaáają z jednego kierunku, to znaczną poprawĊ statecznoĞci fundamentu na przesuActa Sci. Pol.
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niĊcie moĪna osiągnąü, wykonując nachyloną podstawĊ. 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 znajduje siĊ w sąsiedztwie
zbocza [Smoltczyk (red.) 2003, Szypcio i DoáĪyk 2013].
3. W przypadku analizy statecznoĞci związanej z odciąĪeniem gruntów spoistych
(np. na skutek wykonania wykopu) warunki peánego „odpáywu” stanowią najbardziej
niekorzystny przypadek. Dla sprawdzenia statecznoĞci istotne znaczenie ma wáaĞciwe
uwzglĊdnienie warunków „odpáywu”, gdy rozpatrywana jest statecznoĞü krótkotrwaáa
lub dáugotrwaáa. MES pozwala na uwzglĊdnienie warunków poĞrednich, bĊdących wynikiem konsolidacji [Bogusz 2013].
4. Zapewnienie statecznoĞci dna wykopu wykonywanego w gruntach o znacznej przepuszczalnoĞci, otoczonego Ğciankami szczelnymi, wymaga znacznej gáĊbokoĞci ich wbicia poniĪej dna wykopu. W wielu przypadkach, jak twierdzą DoáĪyk i Szypcio [2013],
gáĊbokoĞü wbicia Ğcianki szczelnej, wynikająca z warunku zapewnienia statecznoĞci dna
wykopu, moĪe byü wiĊksza niĪ wynikająca z zapewnienia statecznoĞci Ğcian wykopu.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe zapewniając statecznoĞü dna i Ğcian wykopu, konieczne jest sprawdzenie, czy wody gruntowe nie bĊdą unosiü cząstek gruntu i prowadziü do awarii Ğcianki
szczelnej.
5. Do sprawdzania stanu granicznego wypiĊtrzenia dna wykopu (HYD) Lendo-Siwicka i Garbulewski [2013] zalecają stosowaü wzór udst,d  ıstb,d, gdyĪ daje on wiĊkszy zapas
bezpieczeĔstwa.
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SELECTED ISSUES CONNECTED WITH CHOOSING PARAMETERS
AND VERIFYING ULTIMATE BEARING CAPACITY LIMIT STATES
Abstract. In the paper selected issues connected with choosing parameters and verifying
ultimate bearing capacity limit states are presented. The range of paper subject was divided
into three following parts: analysis of bearing capacity of pad foundation, stability assessment and ultimate limit HYD states which are based on Eurocode 7.
Key words: Eurocode 7, ultimate bearing capacity limit states, characteristic and computational values of geotechnical parameters, partial factors, FEM
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