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WSTĘP

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

Mając na uwadze doświadczenie i osiągnięcia minionych pokoleń bardzo trafnym jest
stwierdzenie, iż „(...) Nic nie dzieje się wbrew naturze, jedynie wbrew naszej ograniczonej
wiedzy” i właśnie ta myśl stała się mottem niniejszej pracy doktorskiej, w której podjęto
próbę opisania w sposób matematyczny wyników ‘ulepszania’ podłoża gruntowego
(natury), czyli niejako odgadnięcia reakcji natury na świadomą i celową ingerencje
człowieka. Większość znaczących odkryć naukowych wynikała z prób badania i chęci
zrozumienia nadrzędnego porządku panującego we wszechświecie. Geotechnika jest
doskonałym przykładem łączenia w sobie nauki o zjawiskach natury ośrodka gruntowego
(mechanika gruntów) oraz nauki opisującej cechy i sposób pracy budowli (mechanika
budowli), w celu stworzenie jak najlepszego opisu współpracy elementów konstrukcyjnych
przenoszących obciążenia na ośrodek gruntowy oraz określenia wielkości i formy reakcji
jaka wystąpi w skutek takiego działania.
Treść prezentowanej tutaj pracy podzielona została na cztery rozdziały. ‘Rozdział
Pierwszy’ obejmuje analizę istniejących metod i technologii wykonywania i projektowania
różnego rodzaju wzmocnień podłoża gruntowego. Stanowi on niejako przegląd obecnie
stosowanych sposobów wzmacniania ośrodka gruntowego, a także zawiera informacje na
temat zrealizowanych przy pomocy omawianej metody i technologii przykładowych
inwestycji. Ponadto w rozdziale pierwszym podjęto próbę klasyfikacji różnych metod i
technologii wzmacniania podłoża gruntowego w odniesieniu do wybranych atrybutów. W
ostatnich dwóch podrozdziałach niniejszego rozdziału przedstawiono cel i tezy
przedmiotowej pracy.
Koncepcja modelowania oraz samego tworzenia modelu obliczeniowego opisującego
współpracujące z podłożem i konstrukcją elementy wzmacniające, została ujęta w
‘Rozdziale Drugim’. Ponadto przedstawiono w nim także założenia przyjęte dla struktur i
charakterystyk analizowanych modeli. Opisano również podstawy teoretyczne modeli
materiałowych (sprężysto-idealnie plastyczny model o prawie płynięcia stowarzyszonym z
warunkiem stanu granicznego Coulomba-Mohra lub Druckera - Pragera), a także krótką
charakterystykę oprogramowań, które wykorzystywane są do przeprowadzania symulacji
numerycznych. Ponadto przedstawiono tutaj główne założenia jakie przyjęto dla
analizowania przedmiotowego zagadnienia.
‘Rozdział Trzeci’ przedstawia wyniki z przeprowadzonych symulacji numerycznych, które
stanowiły przedmiot badań numerycznych nad zachowaniem się wzmocnionego ośrodka
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gruntowego w aspekcie różnych czynników jakie mają wpływ na charakter pracy oraz na
nośność i deformacje zmodyfikowanego podłoża. Wyniki z zamieszczonych w tym
rozdziale badań, mają kluczowe znaczenie dla rozprawy, bowiem zawierają zebrane
doświadczalnie informacje na temat wpływu rodzaju przyjętych materiałów oraz stref
przejściowych na końcowy wynik nośności czy deformacji zmodyfikowanego podłoża w
analizowanym modelu. Uzyskiwane wyniki poddane zostały weryfikacji w kolejnym
rozdziale niniejszej pracy.
W

‘Rozdziale

Czwartym’

przedstawiono

doświadczalną

weryfikację

modelu,

wykorzystującą porównanie wyników z przeprowadzonych symulacji numerycznych dla
zaproponowanych modeli obliczeniowych z eksperymentalnymi wynikami charakterystyk
„obciążenie – osiadanie” dla kilku wybranych i zrealizowanych już inwestycji
Niniejsze opracowanie kończy rozdział zatytułowany ‘Zakończenie’, który podsumowuje
całą prezentowaną tutaj pracę. W tym rozdziale zawarte są wnioski dotyczące postawionej
na wstępie tezy oraz uwagi perspektywiczne.
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ROZDZIAŁ nr 1

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

1.1. Klasyfikacja metod i technologii wzmacniania podłoża gruntowego
Wzmacnianie słabego podłoża gruntowego, od kilkudziesięciu lat znajduje powszechne
zastosowanie w praktyce, co bezpośrednio wynika z szybkiego i wszechstronnego rozwoju
budownictwa

oraz

nowoczesnych

technik

fundamentowania.

Wybór

lokalizacji

różnorodnych obiektów budowlanych lub tras komunikacyjnych na terenach o złych lub
bardzo złych parametrach wytrzymałościowych nie stanowi już większego problemu.
Dysponując odpowiednimi środkami finansowymi i aktem własności lub użytkowania
nieruchomości gruntowej, wystarczy na wstępie sporządzić stosowną ekspertyzę
geotechniczną określającą rodzaj gruntów występujących na przedmiotowej nieruchomości
oraz niezbędne parametry fizyczne i mechaniczne podłoża w celu zrealizowania
inwestycji.

W

przypadku

stwierdzenia

koniczności

polepszenia

parametrów

wytrzymałościowych gruntu, należy dokonać wyboru właściwej technologii i metody
wzmocnienia podłoża gruntowego, przeważnie w zależności od rodzaju gruntu oraz typu i
wielkości obciążeń jakie będą przekazywane z projektowanej budowli na to podłoże.
Ze względu na różnorodne trudności napotykane przy posadowieniu obiektów, wiele firm
wyspecjalizowało się w kompleksowych rozwiązaniach w przypadku występowania
trudnych

warunków

geotechnicznych

lub

bezpośredniego

sąsiedztwa

istniejącej

infrastruktury i zagospodarowania terenu. Wzmacnia się i podnosi fundamenty istniejące,
zabezpiecza ściany i uszczelnia dna głębokich wykopów wykonywanych w sąsiedztwie
innych obiektów, wykonuje przepusty, przesłony przeciwfiltracyjne oraz wzmacnia się
słabe podłoże gruntowe w celu polepszenia nośności.
Istnieje wiele specjalistycznych metod polepszania właściwości gruntów słabonośnych.
Poszczególne metody wzmacniania podłoża są wykonywane w różnych technologiach.
Różnorodność

rozwiązań

poprawiających

parametry

wytrzymałościowe

ośrodka

gruntowego, wynika z rodzaju podłoża oraz charakterystyki sposobu posadowienia
poszczególnych obiektów budowlanych. Bardzo często wykonywanym zabiegiem jest
wzmacnianie podłoża pod nasypami drogowymi i kolejowymi oraz parkingami, a także
przyczółkami mostowymi i wiaduktami. Również częstym zabiegiem jest wzmacnianie
podłoża pod budynkami o charakterze użytkowym (centra handlowe, biurowce, hotele,
wszelkiego rodzaju hale przemysłowe), a także pod budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi.
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Różnorodność stosowanych metod nie pozwala na przyjmowanie jednolitej procedury
projektowej nie tylko w odniesieniu do poszczególnych metod, ale również konieczne jest
zastosowanie indywidualnego rozwiązania w obrębie jednej metody, dla różnych
technologii wykonania, uwzględniając pracę całego układu, odkształcalność elementów
wzmacniających oraz rodzaj i niejednorodność podłoża. Jak w każdej dziedzinie
inżynierskiej, posiadanie aktualnego stanu wiedzy z zakresu obecnie stosowanych metod i
technologii wzmacniania podłoża, zarówno w Polsce jak i na świecie, jest podstawą do
podjęcia jakichkolwiek analiz oraz badań nad próbą określenia optymalnego modelu
obliczeniowego – numerycznego, dla podłoża współpracującego z innymi elementami w
celu kompatybilnego przenoszenia obciążeń z obiektów budowlanych.
Ogólna klasyfikacja metod i technologii wzmacniania podłoża gruntowego jest trudna do
określenia, gdyż istnieje wiele kryteriów ze względu na, które takich podziałów można
dokonać. Ponadto stworzenie ujednoliconej klasyfikacji, jest praktycznie niemożliwe, gdyż
prawie każda z firm promuje swoje własne „autorskie” metody lub technologie, które
ulegają ciągłym modyfikacją, gdyż ich podstawy obliczeniowe wielokrotnie oparte są na
wiedzy empirycznej jaka została zdobyta podczas wcześniejszych realizacji. Ponadto
często w ramach danej metody czy technologii bazuje się na obliczeniach opartych o
wewnętrznie stosowane wytyczne oraz o zagraniczne normy (w szczególności
amerykańskie).
Analizując oferty wielu firm specjalizujących się w różnorodnych metodach wzmacniania
podłoża gruntowego oraz technologiach fundamentowania, na rynku budowlanym w
Polsce i na świecie, jako pierwszy czynnik względem, którego można najogólniej podzielić
metody wzmacniania podłoża wyróżniono rodzaj materiału, który został użyty do
wzmocnienia gruntu. W zależności od rodzaju gruntu istnieją metody wzmacniania
parametrów mechanicznych podłoża bez użycia jakichkolwiek innych materiałów, a także
metody

które

polegają

na

wprowadzeniu

do

ośrodka

gruntowego

elementów

wzmacniających współpracujących z gruntem w celu lepszego przenoszenia obciążeń na
warstwy nośne podłoża.
Technologia wzmocnienia bez użycia dodatkowych materiałów może być stosowana
między innymi w przypadku gruntów niespoistych (sypkich) tj. piaski, pospółki. Poprawę
parametrów wytrzymałościowych uzyskuje się poprzez ubijanie lub wibrowanie, czego
efektem jest zagęszczenie gruntu. Wzmacnianie gruntów spoistych (tj. gliny, iły, namuły),
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bez użycia dodatkowych materiałów można uzyskać poprzez wstępne obciążenie podłoża
gruntowego

nasypem, samodzielne lub z wykorzystaniem drenów pionowych, które

znacznie przyśpieszają proces konsolidacji. Inną stosowaną technologią wzmacniania
podłoża gruntowego bez użycia dodatkowego materiału, jest na przykład zastosowanie
metody próżniowej.
Schemat nr 1.
Klasyfikacja metod wzmacniania podłoża gruntowego.
podział metod wzmacniania podłoża gruntowego
ze względu na pochodzenie materiału, z którego wykonano wzmocnienie

metody bez użycia
dodatkowych materiałów

metody i technologie
zagęszczania gruntów
niespoistych

metody z użyciem
dodatkowych materiałów

metody i technologie
przyspieszające
proces konsolidacji
gruntów spoistych

Natomiast technologia wzmocnienia przy użyciu dodatkowych materiałów polegają na
tworzeniu podatnych, sztywnych lub częściowo podatnych pionowych wtrąceń w
warstwach słabonośnych w postaci kolumn, pali lub innych inkluzji, które są
rozmieszczone w gruncie w postaci regularnej siatki. Do wykonania takich elementów
używa się różnorodnych materiałów tj. inne niespoiste grunty okruchowe (piski, żwiry,
kamienie, grunty antropogeniczne), a także zaczyny cementowe lub różnego rodzaju
betony. Rezultatem końcowym stosowania takich technologii wzmacniania gruntu jest
uzyskanie

warstwy

materiału

kompozytowego

o

podniesionych

parametrach

mechanicznych w stosunku do gruntu w stanie naturalnym. Mając na uwadze
charakterystykę stosowanych inkluzji, można sklasyfikować metody wzmacniania gruntu
pod kątem rodzaju stosowanych materiałów oraz charakterystyki współpracy elementu
wzmacniającego z podłożem, co przedstawiono na kolejnych schematach.
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Schemat nr 2.
Klasyfikacja metod wzmacniania podłoża pod kątem rodzaju materiału wprowadzanego w grunt.
podział metod wzmacniania podłoża gruntowego
ze względu na rodzaj użytego materiału, z którego wykonano wzmocnienie

grunty niespoiste:
- kamienie
- żwir
- piasek

- zaczyn cementowy (iniekt)
- beton
- żelbet (beton zbrojony)
- prefabrykat

inne grunty służące
do wymiany:
- rodzime
- antropogeniczne

Schemat nr 3.
Klasyfikacja metod wzmacniania gruntu ze względu na charakter pracy elementu wzmacniającego.
podział metod wzmacniania podłoża gruntowego
ze względu na rodzaj współpracy elementu wzmacniającego z podłożem

- pale betonowe
- pale żelbetowe
- pale prefabrykowane
- pale jet grouting
- palisady
- ścianki szczelne
- ścianki szczelinowe

- kolumny kamienne
- kolumny żwirowe
- kolumny piaskowe
- grunt zbrojony

elementy sztywne

elementy podatne

- kolumny palopodobne (scementowane)
- słupy (kolumny) wymiany dynamicznej
- iniekcje rozpychające lub rozrywające
- wgłębne mieszanie gruntu

elementy częściowo podatne
Takie same elementy wzmacniające podłoże gruntowe, mogą być wykonywane za pomocą
różnych metod, natomiast poruszając się w obrębie jednej metody, można mówić o
różnych technologiach wykonywania danego elementu wzmacniającego. Przykładowo
można wykonać w gruncie kolumny z kruszywa za pomocą metod dynamicznych np.
uformować słup kamienny za pomocą urządzenia ‘DAZAG’ firmy PRINŻBUD-5 lub
kolumnę kamienną przy użyciu wibratora śluzowego firmy Keller w technologii
wibrowymiany, a także wykonać kolumnę kamienną przy użyciu metod statycznych, które

18

ROZDZIAŁ nr 1

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

znacząco nie wpływają na zmiany struktury i właściwości stref gruntu bezpośrednio
graniczących z elementem wzmacniającym.
Schemat nr 4.
Klasyfikacja metod wzmacniania podłoża gruntowego ze względu na sposób wykonania.

podział metod i technologii wzmacniania podłoża gruntowego
ze względu na sposób wykonania

metody dynamiczne

impulsowa

metody statyczne

vibro

iniekcje

wiercenie bez
orurowania

mieszanie gruntu

wiercenie w
orurowaniu

Bardzo dobry podział metod i technologii dynamicznego wzmacniania podłoża
gruntowego zaproponował Gryczmański M. w swych licznych publikacjach m. in. w [49].
Metody dynamiczne można dzielić na różne sposoby: ze względu na rodzaj i źródło
energii, mechanizm wzmocnienia lub też miejsce oddziaływania. Schemat

nr 5

klasyfikacji dotyczy pierwszego z wymienionych sposobów podziału.
W wyniku zastosowania metod dynamicznego wzmacniania gruntu następuje zagęszczanie
gruntów niespoistych na skutek deformacji postaciowej i zmiany objętościowej oraz
formowanie w gruntach spoistych kolumn lub słupów z kruszywa, które pełnią funkcje
elementów wzmacniających przenoszących obciążenia na warstwy nośne, a także pełnią
funkcję drenażu, wyzwalającego w gruncie proces rozpraszania nadwyżki ciśnienia wody
w porach i filtracji wody w kierunku kolumn co przyspiesza proces konsolidacji.
Ponadto źródło energii oddziałuje również na strefę otaczająca element wzmacniający, w
taki sposób, iż polepsza parametry wytrzymałościowe stref przejściowych w znaczący
sposób, czego nie można powiedzieć w przypadku metod statycznych. Oczywiście zawsze
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jest tzw. strefa kontaktowa, która ma zróżnicowany zasięg wynikający między innymi z
przyjętej metody i technologii wzmacniania podłoża, a także z innych parametrów.
Schemat nr 5.
Klasyfikacja dynamicznych metod i technologii wzmacniania podłoża gruntowego.
podział metod i technologii dynamicznego wzmacniania podłoża gruntowego
ze względu na rodzaj i źródło oddziaływującej energii

metoda impulsowa

wybuchowa

metoda wibracyjna ‘vibro’

udarowa

pale wbijane

powierzchniowe
wymiana
(konsolidacja)
dynamiczna

konsolidacja dynamiczna

wgłębne

wibroflotacja
wibrowymiana
wibrowanie

Szerokie zastosowanie we wzmacnianiu podłoża gruntowego ma metoda iniekcyjna. Jest
wykorzystywana wykonywaniu głębokich wykopów bardzo blisko istniejącej budowli lub
gdy niedopuszczalne są inne metody, z którymi związane są drgania, szkodliwe dla
pobliskich konstrukcji i ludzi. Różnorodne techniki iniekcyjnego ulepszania zalecane są do
wzmacniania podłoża gruntowego pod nadmiernie osiadającymi obiektami, do
wykonywania pionowych i poziomych przesłon wodoszczelnych (w wykopach, w wałach
przeciwpowodziowych), do obudowy zewnętrznej tuneli, a także przy projektowaniu
posadowień nowych budynków. Istnieje kilka technologii realizacji tej metody
wzmacniania gruntu. Rozróżniamy klasyczne techniki iniekcji oraz iniekcję strumieniową.
W iniekcji

strumieniowej

działający

dynamicznie

strumień

wody

lub

zaczynu

cementowego rozcina i rozdrabnia grunt, by po wymieszaniu z zaczynem cementowym
i związaniu cementu stworzyć bryłę tzw. cementogruntu. W iniekcjach klasycznych
substancje iniekujące wypełniają wolne przestrzenie w gruncie poprzez działanie
wysokiego ciśnienia, grawitacji lub lepkości cieczy, ale odbywa się to w sposób statyczny.
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Schemat nr 6.
Klasyfikacja metod iniekcyjnego wzmacniania podłoża gruntowego.
podział metod iniekcyjnych wzmacniania podłoża gruntowego

Iniekcja rozrywająca
(Soilfrac®)

Jet – Grouting
Soilcrete Kellera
iniekcja strumieniowa
pod dużym ciśnieniem

Iniekcja rozpychająca
Compaction Grouting

Soilcrete S = Mono JET
SoilcreteD = Double JET
Soilcrete T = Triple JET

Kolejny schemat przedstawia zastosowanie poszczególnych metod wzmacniania podłoża
w zależności od głębokości zalegania gruntów słabonośnych oraz obszaru zastosowania.

Rysunek nr 1. Schematy zastosowania różnych metod wzmacniania podłoża gruntowego w
zależności od głębokości zalegania gruntów słabonośnych /wg Freyssinet Menard Soltraitment/
Legenda do schematu: SC – kolumny kamienne, VC – zagęszczanie wibracyjne, DCTM –
zagęszczanie dynamiczne, HDCTM – ciężkie zagęszczanie dynamiczne, DRTM – wymiana
dynamiczna, CMCTM – kolumny CMC, MVTM – Menard Vacuum konsolidacja próżniowa,
JG – Jet Grouting, VD – drenaż pionowy.
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Można również przeprowadzić podział metod wzmacniania podłoża w zależności od
sposobu posadowienia obiektów na danym gruncie. Schemat nr 7 przedstawia właśnie taką
klasyfikację, gdzie ze względu na sposób posadowienia wybiera się metody wzmacniania
podłoża gruntowego.
Schemat nr 7.
Klasyfikacja technologii wzmacniania gruntu wg przyjętego sposobu posadowienie

Technologie wzmacniania podłoża gruntowego w zależności
od przyjętego sposobu posadowienia
zagęszczanie dynamiczne
wymiana dynamiczna (słupy)

posadowienie bezpośrednie

vibroflotacja i vibrowymiana
kolumny żwirowe

kolumny cementowo - wapienne

posadowienie pośrednie

iniekcja rozpychająca i rozrywająca
wgłębne mieszania gruntu

kolumny betonowe i żelbetowe

posadowienie głębokie

pale fundamentowe
pale jet grouting
ściany szczelinowe
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1.2. Charakterystyka metod i technologii wzmacniania podłoża gruntowego.
1.2.1. Metoda Vibro
Metoda Vibro (dynamiczna) jest uniwersalną metodą wzmacniania podłoża gruntowego,
stosowana głównie w celu bezpośredniego posadowienia budowli na podłożu o
niewystarczającej nośności, zarówno dla gruntów gruboziarnistych (piaski, żwiry), jak i
dla gruntów spoistych, gdyż obecnie istnieje szeroka gama zróżnicowanych wibratorów
będących w stanie zwiększyć nośność podłoża niemal w każdych warunkach gruntowych.
Idea metody wibracyjnego zagęszczania podłoża jest stara, pierwsze próby prowadzono
już w latach 50 – tych. Rozwinięty w Niemczech proces wibroflotacyjnego zagęszczania
znalazł naśladowców w Ameryce, w Japonii i w byłym ZSRR. Istnieje jednak niewiele
firm zajmujących się tymi pracami. Podstawowym warunkiem ich przeprowadzenia jest
posiadanie wibroflotów. Wieloletnia praktyka potwierdza, że wspaniałe wyniki osiąga
zagęszczanie struktur o podłożu składającym się z piasku, żwiru i szutru. Metoda
wibroflotacji jest najtańszą i najprostszą metodą wzmacniania podłoża w wyniku której
uzyskuje się warunki umożliwiające bezpośrednie posadowienie budowli. Metody te
można stosować do gruntów niespoistych i organicznych. Jest kilka technologii vibro,
różniących się przede wszystkim sposobem działania oraz sposobem przekazywania
obciążeń na podłoże. Wzmacnianie gruntu przy użyciu tej metody stosują, między innymi
firma Keller, OELCKERS Grundbau, Soletanche – Bachy oraz Freyssinet Menard
Soltraitment i inni.
1.2.1.1. Technologia wibroflotacji
Wibroflotacja polega na wzmacnianiu gruntów niespoistych pod wpływem odpowiedniego
zagęszczania. Swoje technologie wzmacniania gruntu przy użyciu tej technologii stosuje
wiele firm na rynku, między innymi firma Freyssinet Menard, a także firma Keller. Jest to
uniwersalny, elastyczny i ekonomiczny sposób na zagęszczanie luźnych gruntów
ułożonych warstwowo pod powierzchnią terenu lub zalegających na dużych głębokościach
w postaci soczewek.
Jako przykład przytoczono w tym miejscu wibroflot firmy Keller (rysunek nr 2) – o
stosunkowo

niskiej

częstotliwości

drgań,

przy

której

zagęszczanie

gruntów

gruboziarnistych jest bardzo efektywne. Wibrator jest podwieszony na linie lub mocowany
na końcu masywnej rury, o odpowiednie długości, która montowana jest zwykle na
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dźwigu, koparce lub specjalnej jednostce nośnej. Dla osiągnięcia
zaplanowanej głębokości wibrator przedłuża się za pomocą
odpowiedniej

rury.

Pogrążanie

wibratora

w

grunt

oraz

zagęszczanie może być wspomagane silnym wypływem wody
przez zintegrowane dysze znajdujące się przy ostrzu, a czasem
również na trzonie wibratora. Zagęszczanie wykonuje się ruchem
posuwisto-zwrotnym od dołu do góry z określonym postępem
pionowym. Efektywność zagęszczania zależy od parametrów
technicznych użytego wibratora, rodzaju gruntu i przyjętego
rozstawu punktów.
W strefie oddziaływania wibratora, zależnej od rodzaju gruntu,
typu wibratora oraz zastosowanej metodyki robót, następuje
przemieszczanie ziaren gruntu prowadzące do wzrostu stopnia ich
upakowania

(stopnia

zagęszczenia

ID).

W zależności

od

właściwości podłoża i intensywności zagęszczania osiąga się
zmniejszenie

objętości

gruntu

do

około 10%.

Zasięg

oddziaływania wibroflotacji zależy od wielu czynników. Liczbę

Rysunek nr 2.
Przykładowy schemat
wibroflota firmy Keller
[56]

punktów i głębokość zagęszczenia ustala się biorąc pod uwagę rodzaj podłoża, typ
konstrukcji, kształt fundamentu i wymagany stopień poprawy nośności podłoża.
Osiągnięcie w danych warunkach optymalnego układu punktów i sposobu zagęszczania
wymaga przeprowadzenia weryfikacji w terenie. Przy optymalnym zagęszczeniu możliwe
jest osiągnięcie znacznych nacisków na podłoże, dochodzących nawet do 1000 kPa.
Poprzez odpowiedni dobór głębokości i rozmieszczenia punktów roboczych możliwe jest
zagęszczenie podłoża gruntowego o dowolnym obrysie. Dla kontroli osiągniętego stopnia
zagęszczenia wykonuje się statyczne lub dynamiczne sondowania gruntu [56].
Jedna

z

możliwości

przeprowadzenie

kolejnych

etapów

procesu

wibroflotacji

przedstawiono na rysunku nr 3, gdzie w pierwszym etapie drgający wibrator pogrąża się w
gruncie na określoną głębokość bez użycia wody lub przy użyciu wody, która wynosi na
powierzchnie

drobne frakcje gruntu. W drugim etapie pracy następuje zagęszczanie

gruntu, od dołu do góry, na powierzchni około 20 m2 (gdyż, przeciętna strefa
oddziaływania wibratora osiąga średnicę do 5,00 m).
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Rysunek nr 3. Proces wibroflotacji 1-zagłębianie, 2-zagęszczani, 3-wypełnianie, 4-zakończenie
[56]

Kolejnym etapem jest wypełnianie materiałem dowiezionym lub rodzimym, przestrzeni
powstałej wokół wibratora na skutek osiadania gruntu. Zasyp stanowi do 10%
zagęszczanej objętości. Etap czwarty ostatni, polega na wyrównaniu i zagęszczeniu
powierzchniowemu roboczego poziomu terenu, po wykonaniu wibroflotacji.
Zaletami stosowania tej technologii wzmacniania podłoża gruntowego są miedzy innymi
prostota i taniość wzmacniania podłoża, a także możliwość dogęszczania gruntu na dużych
głębokościach, bez potrzeby wymiany gruntu. Wibroflotacja jest również skuteczna w
przypadku dogęszczania podłoża gruntowego charakteryzującego się wysokim poziome
wody gruntowej oraz występowaniem warstw organicznych na znacznych głębokościach.
Bezpośrednio po wzmocnieniu istnieje możliwość bezpośredniego fundamentowania
wznoszonego obiektu.
1.2.1.2. Tchnologia wibrowymiany
Wibrowymiana polega na formowaniu kolumn z kruszywa, które przejmą obciążenie w
słabych gruntach spoistych, nie poddających się zagęszczeniu własnemu, przykładowo dla
gruntów o zawartości frakcji pylastych i ilastych powyżej 10%. Metoda ta jest równie
skuteczna przy wzmacnianiu niekontrolowanych nasypów, zawierających m.in. gruz, żużel
czy popioły.

25

Monika GWÓŹDŹ-LASOŃ

Jednym z rodzajów wibratora stosowanego do wzmacniania
podłoża przy pomocy tej technologii jest wibrator przedstawiony
na rysunku nr 4, ze śluzą wlotową, do której podawane jest
kruszywo. Wewnątrz wibratora kruszywo przesuwane jest za
pomocą sprężonego powietrza w kierunku otworu wylotowego
przy ostrzu. Wibrator porusza się wzdłuż prowadnicy jednostki
gąsienicowej, która może go dodatkowo dociskać. Kruszywo
wypływające pod ostrzem wibratora w fazie jego podciągania jest
następnie zagęszczane i rozpychane na boki przy powrocie i
docisku wibratora. W wyniku posuwisto-zwrotnego trybu pracy
wibratora formowane są kolumny z kruszywa, które współpracują
z gruntem w przenoszeniu obciążenia.
W niektórych gruntach spoistych i mieszanych, zależnie od ich
stopnia nasycenia wodą, poziome wibracje i rozpychanie na boki
mogą również prowadzić do ich zagęszczenia. Ten efekt składowy
wzmocnienia podłoża jest podobny jak przy wibroflotacji.
Niezależnie od tego głównym celem wibrowymiany jest
wzmocnienie słabych gruntów spoistych, które nie poddają się
zagęszczeniu własnemu. Wzmocnienie osiągane jest dzięki
formowaniu kolumn z kruszywa, które charakteryzują się dużą
sztywnością i wytrzymałością na ścinanie [56].
W odróżnieniu od przestrzennego zagęszczenia własnego,
które można również sprawdzić w prosty sposób, działanie

Rysunek nr 4. Przykładowy
schemat wibratora
śluzowego stosowanego
przy wibrowymianie [56].

kolumny z kruszywa jest bardziej złożone i trudniejsze do oceny. W tym celu wykonuje się
kontrolne sondowania w trzonie kolumny oraz próbne obciążenia. Fundamenty na
kolumnach z kruszywa wymiaruje się jak posadowione bezpośrednio, a dopuszczalne
naciski na podłoże wynoszą od 150 do 400 kPa.
Jedną z możliwości przeprowadzenie procesu wibrowymiany przedstawiona została na
rysunku nr 5, gdzie w pierwszym etapie podczepiony od masztu wibrator śluzowy ustawia
się w oznaczonym punkcie za pomocą jednostki gąsienicowej, która jest podpierana
hydraulicznie. Pojemnik na kruszywo jest zaopatrywany przez ładowarkę. Drugi etap
pracy polega na napełnianiu, w związku z czym pojemnik z kruszywem jest wciągany na
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maszt i opróżniany przez śluzę do zasobnika w rurze prowadzącej. Po zamknięciu śluzy
kruszywo przemieszcza się przy udziale sprężonego powietrza w kierunku wylotu w ostrzu
wibratora. Kolejnym etapem jest zagłębianie, podczas którego wibrator rozpycha
i penetruje w grunt, do głębokości przewidzianej projekcie, przy udziale wypływu
powietrza i docisku maszyny podstawowej.

Rysunek nr 5. Proces wibrowymiany w gruntach spoistych: 1-przygotowanie, 2-napełnianie,
3-zagłębianie, 4-budowanie kolumny z kruszywa, 5-zakończenie [56]

Budowanie kolumny następuje ruchem posuwisto-zwrotnym. Podciąganiu wibratora
towarzyszy wypływ kruszywa w zwolnioną przestrzeń pod ostrzem, wspomagany
sprężonym powietrzem. Powrót powoduje rozpychanie i zagęszczanie kruszywa. Po
wykonaniu kolumn Ostatnim etapem prac jest wykonanie dodatkowego zagęszczenia
powierzchniowego dna wykopu oraz wykonanie podsypki pod fundament lub warstwy
wyrównawczej na powierzchni roboczej.
1.2.1.3. Technologia we wibrowania elementów palopodobnych
Wibrowanie elementów palopodobnych tj. kolumny betonowych lub scementowanych, ma
na celu przejęcie i przekazanie na głębsze podłoże stosunkowo dużych obciążeń.
Technologia ta jest stasowana wówczas, kiedy bardzo słaby grunt nie zapewnia trwałej
współpracy z kolumną z samego kruszywa. Podobnie jak w przypadku gruntów o dużej
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zawartości części organicznych, które mogą ulegać dalszemu rozkładowi lub pełzaniu, jak
również przy bardzo dużych obciążeniach.
a. Kolumny betonowe (BRS)
Kolumny betonowe wykonywane są na całej długości trzonu z pompowalnego betonu
konstrukcyjnego B25. Nośność podstawy polepsza się dzięki kilkakrotnemu
podnoszeniu i wciskaniu wibratora w nośne podłoże. Trzon kolumn ma wysoką
wytrzymałość i betonowany jest w czasie jednostajnego podciągania wibratora do
góry. Po wykonaniu kolumnę betonową można dodatkowo zazbroić.
Przy formowaniu kolumny betonowych nie dąży się do zagęszczenia gruntu wokół jej
trzonu. Wysoką nośność zewnętrzną osiąga się dzięki wzmocnieniu gruntu wokół
podstawy kolumny za pomocą wibratora wgłębnego.

Rysunek nr 6. Proces wykonywania kolumn betonowej w technologii vibro [56]

Średnica kolumn betonowych wynosi od 40 cm do 60 cm i jest mniejsza od innych
kolumn wykonywanych w technologii wibrowymiany (kolumn z kruszywa, kolumn
scementowanych czy kolumn betonowych zagęszczanych). Przy korzystnych
warunkach formowania poszerzonej stopy w gruncie nośnym kolumny betonowe mogą
przenosić obciążenia do 800 kN.
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b. Kolumny scementowane (VSS) i betonowe zagęszczane (FSS).
Kolumny scementowane uzyskują wewnętrzną wytrzymałość dzięki podawaniu
zaczynu cementowego w trakcie formowania kolumny, który wiąże z kruszywem.
Natomiast kolumny betonowe zagęszczane wykonuje się z gotowego betonu
ubijalnego klasy od B10 do B15. Odpowiedni skład i konsystencja betonu powoduje,
że zachowuje się on podobnie jak kruszywo w trakcie wibrowymiany. Tym samym w
obu typach kolumn uzyskuje się efekt dodatkowego wzmocnienia otaczającego gruntu,
jaki towarzyszy drganiom i naciskowi wibratora wgłębnego.

Rysunek nr 7. Proces wykonywania kolumn scementowanych w technologii vibro [56]

Ze względu na sztywny trzon kolumny scementowane oraz kolumny betonowe
zagęszczane zachowują się w podłożu porównywalnie jak pale, dlatego projektuje się
je podobnie jak pale, biorąc pod uwagę ich nośność zewnętrzną, wewnętrzną oraz
osiadanie. Typowe nośności zewnętrzne wynoszą od 400 do 700 kN i są osiągane przy
niewielkich zagłębieniach wibratora w grunt nośny dzięki uformowaniu poszerzonej
stopy żwirowej. Nośność wewnętrzna kolumny zależy od klasy betonu i jest dobierana
w ten sposób aby przewyższała nośność zewnętrzną. W wielu zastosowaniach kolumny
tego typu można łatwo łączyć z kolumnami z samego kruszywa. Scementowany trzon
obejmuje wówczas tylko strefy gruntów bardzo słabych. Kolumny takie określamy
jako kombinowane lub częściowo scementowane [56].

29

Monika GWÓŹDŹ-LASOŃ

Przykład zastosowania metody ‘vibro’ może być miedzy innymi wzmocnienie podłoża
terenu pod fabryką „Chalon sur Saone” o powierzchni 10.000,00 m2 – wykonane przez
firmę Freyssinet Menard – n a obszarze, gdzie w podłożu zalegały ściśliwe namuły przy
użyciu metody ‘vibro’ wykonała. Stosując technologie wibroflotacji, wykonano 1.700
kolumn, w rozstawie 2,70 m na planie siatki trójkątnej, w celu podwyższenia nośność
podłoża tak, by możliwe było przenoszenie zaprojektowanych zmiennych obciążeń o
bardzo dużej wielkości.

c
a

d

b

e
f

Fot. 1 (a, b – Vib-Ro-Geo, c - Freyssinet Menard , d, e – Keller, f - Soletanche). Specjalistyczne
urządzenia stosowane do wzmacniania podłoża gruntowego przy użyciu metody ‘vibro’

Kolejny przykład to wzmacnianie podłoża za pomocą kolumn żwirowych wykonanych w
technologii wibrowymiany w celu posadowienia budynków centrum handlowego Tesco w
Częstochowie oraz Carrefour we Wrocławiu. W Częstochowie wykonano 482 kolumny
żwirowe, które zostały rozmieszczone pod stopami i ławami fundamentowymi
zaprojektowanego budynku, w taki sposób, aby obciążenie obliczeniowe na jedną kolumnę
nie przekraczało 300 kN, a co za tym idzie całkowite osiadanie budynku nie przekroczyło
10 mm, natomiast różnica osiadań poszczególnych stóp była mniejsza od 5 mm. Tę samą
technologię zastosowano podczas wzmacniania podłoża pod odcinkiem obwodnicy
Rybnika, który łączy ulicę Chwałowicką z Wodzisławską. Na tym terenie łącznie
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wykonano 364 kolumny kamienne o długości od 3,00 do 4,5 m, które były zagłębione na
głębokość około 1m w podłożu nośnym, średnica tych kolumn wynosiła od 0,50 do 0,60 m
i były one rozmieszczone w rozstawie co 2,00 m na planie siatki trójkątnej.
1.2.2. Metoda udarowa (dynamicznego) ulepszania podłoża
Metoda dynamicznego polepszania parametrów wytrzymałościowych gruntu jest znana i
stosowane od dawna, gdyż jest to jedna z najstarszych metod wzmacniania podłoża. Zanim
nastąpił rozwój obecnie stosowanych technik, metoda ta polegała na ubijaniu podłożu
przez wielokrotnie przechodzenie ludzi i zwierzęta po tym samym terenie. W latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto stosować ubijaki w celu
wzmacniania podłoża gruntowego do większej głębokości, jednakże wówczas metodę tę
stosowano sporadycznie. Tak naprawdę została ona wdrożona w 1969 roku przez
francuskiego inżyniera Louisa Menarda [65] uważanego dzisiaj za jednego z pionierów w
dziedzinie wzmacniania podłoża gruntowego i autora wielu nowatorskich rozwiązań w
zakresie geotechniki.

Fot. 2. Specjalistyczne urządzenia dźwigowe,
stosowane na przestrzeni ostatnich lat do
konsolidacji (zagęszczania) dynamicznej [16]
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Wyjątkowo prosta idea tej metody zakłada, że ulepszenie słabego podłoża następuje za
pomocą uderzeń o dużej energii. W wyniku działania fali uderzeniowej grunt ulega
zagęszczeniu, które jest zróżnicowane w zależności od stanu i struktury podłoża oraz
głębokości zalegania warstw słabych. Do podnoszenia i wczepiania ubijaka stosowane są
specjalistyczne urządzenia dźwigowe, na świecie na przestrzeni kilkudziesięciu lat były
stosowane urządzenia przedstawione na fot. nr 2, natomiast w Polsce stosowany jest
DYZAG (Fot. nr 3 a, b, c) [48].
Fot. 3 a, b i c.
Specjalistyczne urządzenie dźwigowe
stosowane do dynamicznej
konsolidacji (zagęszczania) DYZAG.

a

c

b

Zakres stosowalności powyższej metody obejmuje zarówno grunty spoiste jak i niespoiste,
gdyż określenie dynamiczne zagęszczanie gruntu odnosi się do gruntów niespoistych,
natomiast zwrot dynamiczna konsolidacja jest stosowany w przypadku gruntów spoistych i
pojęcia te są stosowane zamiennie. Generalnie metodą udarową można wzmacniać
wszystkiego

rodzaju

grunty,

za

wyjątkiem

niektórych

iłów.

Z

dotychczas

przeprowadzonych doświadczeń wynika, że ubijanie jest przydatne przede wszystkim do
wzmacniania gruntów niespoistych: piaszczystych i kamienistych, rodzimych, a zwłaszcza
nasypowych. Grunty te mogą zawierać domieszki organiczne, jak i przewarstwienia
gruntów spoistych. Metodą tą można również wzmacniać grunty pylaste, piaski gliniaste i
gliny piaszczyste, jak również zapadowe grunty lessowe. Ponadto przez ubijanie można
zagęszczać niekontrolowane nasypy i zwałowiska gruntów zawierających gruz, śmieci
oraz odpady przemysłowe tj. żużle czy popioły.
Wiele udanych realizacji zastosowania tej metody zostało opublikowane w kilkudziesięciu
publikacjach, m. in. w [22], [48], [49], [50] oraz [60], [63] i [86]. Ogólnie rzecz biorąc,
metoda udarowa używana jest do ulepszania słabego podłoża o dużej miąższości. Obecnie
stosowana jest z powodzeniem przez wiele firm m. in.: Menard Soltraitement, czy
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PRINŻBUD-5, które opracowują coraz to nowe technologie dla tej metody, gdyż
indywidualne warunki każdego projektu wymuszają projektowanie wzmocnienia
uwzględniając zróżnicowanie faz zagęszczenia, poziomów energii, a także interwałów w
jakich zostanie ona dostarczona. Dobranie odpowiedniego rodzaju technologii możliwe
jest po dokładnej analizie parametrów ulepszanego gruntu, a także głębokości zalegania i
geometrii warstw oraz wymaganego po zakończeniu prac stopnia konsolidacji.
Rozmieszczenie punktów uderzeń oraz dobór innych parametrów technologicznych
następuje na etapie projektu wstępnego, ostatecznie jednak weryfikowany jest dopiero w
wyniku prób przeprowadzonych w terenie.
1.2.2.1. Technologia konsolidacji (zagęszczania) dynamicznej
W przypadku gruntów mało wilgotnych, wywołane spadającym ciężarem, uderzenie
powoduje zagęszczenie gruntu analogiczne do stosowanego w metodzie Proctora. W
gruntach znajdujących się poniżej poziomu wody gruntowej, lub gruntach wilgotnych fala
uderzeniowa przekazywana przez spadający ciężar powoduje wystąpienie dwóch rodzajów
fal. Fala typu P powoduje zwiększenie się ciśnienia porowego wody gruntowej, a co za
tym idzie wyciśnięcie częściowe wody z przestrzeni między ziarnami, a także
przemieszczenie i zbliżenie się wzajemne cząstek gruntowych. Drugi rodzaj fali to fala
powierzchniowa typu S, która powoduje zagęszczenie szkieletu gruntowego i wzajemne
przemieszczenie ziaren gruntu. Koncepcja ciężkiego ubijania polega na ubijaniu gruntu
ciężkim ubijakiem o masie od 10 t ÷ 40 t, swobodnie spadającym z dużej wysokości od
około 10,00 m do 50,00 m. Do podnoszenia i wczepiania ubijaka stosowane są
specjalistyczne urządzenia dźwigowe.
Opisany wyżej sposób ulepszania podłoża gruntowego umożliwia zastosowanie
bezpośredniego posadowienia budynków nawet przy bardzo małej nośności gruntów
zalegających w poziomie posadowienia. Zagęszczanie dynamiczne stosowane jest także do
ulepszanie istniejących nasypów nie nadających się do posadowienia budowli z uwagi na
ich dużą ściśliwość i małą nośność. W swojej historii firma Menard Soltraitement
umożliwiła

zastosowanie

posadowienia

bezpośredniego

dla

wielu

obiektów

zlokalizowanych na obszarze występowania „nasypów niebudowlanych”.
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1.2.2.2. Technologia wymiany dynamicznej
W gruncie o dużej zawartości drobnych cząstek – glinach i iłach, a także w gruntach
organicznych skutecznym rozwiązaniem staje się

metoda dynamicznej wymiany.

Wymiana dynamiczna pozwala zwiększyć wytrzymałość zarówno bardzo wilgotnych
gruntów spoistych jak i słabych gruntów organicznych. Technologia wymiany
dynamicznej polega na wykonaniu w spoistym gruncie wielkośrednicowych słupów z
materiału okruchowego. Kolumny (słupy wymiany dynamicznej) formowane są poprzez
ubijanie ciężarem o masie od 10 do 40 ton upuszczanym z wysokości od 10 do 30,00 m.
Rozpoczęcie procesu ubijania następuje na powierzchni terenu lub w płytkim wykopie,
wypełnianym kruszywem mineralnym. Następne uderzenia ciężarem, o określonej masie i
z wyznaczonej wysokości, wprowadzają materiał gruntu niespoistego na żądaną
głębokość. Kolejne fazy dosypywania kruszywa do wykopu i ubijania są powtarzane do
momentu formowania słupa do żądanej rzędnej.
Przeprowadzone badania na modelach w skali naturalnej oraz doświadczenie zdobyte
podczas realizacji wielu inwestycji zarówno na świecie jak i w kraju, wykazały wysoką
efektywność tej metody wzmacniania gruntu oraz atrakcyjność wynikającą z aspektów
ekonomicznych wykonywania tego typu wzmocnienia. Na podstawie doświadczeń z
projektów zrealizowanych w kraju oraz na całym świecie zostały określone procedury
obliczeniowe pozwalające indywidualne dla każdego przypadku zaprojektowanie
wzmocnienia podłoża. Każdą decyzję dotyczącą zastosowania wymiany dynamicznej jako
systemu posadowienia pośredniego poprzedza określenie parametrów technicznych
dotyczących uformowanych kolumn oraz otaczającego ich gruntu naturalnego. Firma
PRINŻBUD-5 posiada własne instrukcje dotyczące sposobu wykonywania pomiarów
wpędu przy wykonywaniu kolumn (słupów) kamiennych i tzw. kraterów urządzeniem
‘DAZAG’, które to wytyczne zostały sporządzone przez Goc W. – głównego inżyniera ds.
technicznych.
Dane charakterystyczne dla tej technologii wzmacniania podłoża gruntowego, to rozstaw
słupów na planie siatki o rozstawie od 3,00 na 3,00 do 7,00 na 7,00 m (zależnie od
wartości obciążenia i warunków gruntowych), ponadto typowa średnica formowanych
słupów (kolumn) to od 2,00 do 2,50 m, a typowa głębokość to 5,00 ÷ 7,00 m. Materiał, z
którego powstają słupy, to głownie kruszywo naturalne (tj. żwir, pospółka lub kruszywo
łamane). Istnieje również możliwość wykorzystania materiałów lokalnie dostępnych
takich jak; żużel, spieki, odpady kopalniane, materiały z rozbiórki itp. jednakże bez
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zawartości drewna, stali czy cząstek organicznych. Optymalne warunki terenowe dla
stosowania tej technologii wzmacniania podłoża gruntowego to: głębokość zalegania
gruntów słabonośnych (tj. gliny, iły, pyły, grunty organiczne itp.) do 7 m, natomiast
typowa wysokość posadawianych nasypów od 2,00 do 12,00 m.
Przykładem zastosowania metody udarowej, może być inwestycja firmy China Petroleum,
która ze względu na brak terenu budowlanego pod zaplanowana inwestycje zmuszona
została do odzyskania powierzchni zajętej przez wody morza. Sztuczny brzeg wykonano
tworząc warstwowo nasyp z gruntu niespoistego. Z uwagi na brak czasu potrzebnego dna
kolejne etapy procesu konsolidacji, firma Meandr Soltraitement zaproponowała
rozwiązanie techniczne oparte na metodach: kolumn żwirowych, zagęszczenia
dynamicznego oraz wstępnego obciążenia. Tak przyjęta technologia pozwoliła uzyskać
osiadanie końcowe poniżej 0,10 m, a różnice osiadań dla zespołu zbiorników na poziomie
poniżej 3‰. Do przygotowania podłoża gruntowego pod zespól 26 zbiorników w w/w
technologii, użyto stojaka pozwalającego upuszczać ciężar o masie 40 ton z 40 metrów.
Prace nad wzmocnieniem podłoża trwały 4 miesiące, po czym wzniesiono zbiorniki i
wykonano próbę wodną. Z badań przeprowadzonych przez wykonawców, wynika że
osiadanie mierzone pod płaszczem dużych zbiorników o średnicy 45 m i wysokości 22 m,
mieściły się w przedziale 0,017 do 0,065 m, natomiast różnice osiadania płaszcza jednego
zbiornika, mierzone po wykonaniu próby wodnej, mieściły się w przedziale 0,005 m do
0,025 m.
Również w Polsce, wykonuje się wiele inwestycji, przy użyciu metod udarowych,
przykładem jest wzmocnienie wbijanymi kolumnami kamiennymi podłoża stóp
fundamentów lekkiej hali stalowej zajezdnia autobusowa w Czechowicach – Dziedzicach.
Przypadek jest godny prezentacji, ze względu na wyjątkowo słabe podłoże i nietypowe
zastosowanie kolumn. Zwiększając stopniowo wysokość spadania ubijaka od 2 do 15 m
uformowano kolumny z żużla hutniczego i częściowo z tłucznia. Kolumny te, w
najniekorzystniejszym miejscu, rozprzestrzeniły się w prawie płynnym środowisku,
osiągając średnicę do 2,0 m, a w innych rejonach 1,4-1,6 m. W świetle próbnego
obciążenia kolumny najniekorzystniej usytuowanej oraz badania wpędu tej kolumny,
dopuszczalne obciążenie wzmocnionego podłoża stóp wyniosło od 210 do 600 kPa i było
wyraźnie większe od największego nacisku stopy na kolumnę, równej 163 kPa. [50]
Podobnie przy projektowaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod Park Hotel
DIAMENT w Katowicach, wybrano koncepcje użycia metody ciężkiego ubijania, która
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została z powodzeniem wykonana przez Przedsiębiorstwo PRINŻBUD-5, a projekt
wzmocnienia wykonał GEOKONSULTING (Gryczmański M.). Ocena efektywności
takiego wzmocnienia gruntu została potwierdzona przez testy próbnego obciążenia,
badania płytą VSS oraz badania wpędu w rejonie wybranych kraterów.
Metoda dynamicznego ulepszania parametrów podłoża gruntowego jest popularna i
szeroko stosowana, jednakże zróżnicowane warunki gruntowe i obecność obiektów
wrażliwych na wstrząsy ograniczyła zastosowanie konsolidacji dynamicznej i wbijanych
kolumn kamiennych, dlatego bardzo często obok kolumn wbijanych wprowadza się
kolumny wykonane metoda wibrowymiany w postaci pasm przyległych do obiektów
inżynierskich, w celu odsunięcia od nich propagującej duże drgania wymiany
dynamicznej.

Różne metody i technologie są łączone w przypadku wykonywania

konkretnych zadań inżynierskich pod różnego rodzaju inwestycje, ze względu na
różnorodność czynników mających wpływ na właściwy wybór metody i technologii
wzmacniania podłoża gruntowego.
1.2.3. Konsolidacja Próżniowa (Menard Vacuum)
Konsolidacja próżniowa jest sprawdzonym systemem stosowanym przy wzmacnianiu
słabych i bardzo słabych gruntów niespoistych o bardzo dużej wilgotności. Metoda ta
polega na zainstalowaniu pod nieprzepuszczalną dla powietrza membraną poziomych i
pionowych rur. Następnie wytwarza się pod zainstalowana membraną podciśnienie, które
ma na celu wywołanie przyspieszonej izotropowej konsolidacji w masywie gruntowym.
Konsolidacja wywołana tym sposobem przebiega stosunkowo krótkim czasie, eliminując
tym samym potrzebę wykonywania długotrwałego, potencjalnie niestabilnego obciążenia
wstępnego.
Główną zaleta stosowania tej metody wzmacniania podłoża gruntowego jest znacząca
oszczędność czasu w porównaniu do innych metod konsolidacyjnych. Możliwość
przenoszenia obciążeń na grunt jest możliwa już po okresie 14 dni od rozpoczęcia procesu
konsolidacji, ponadto tempo i wartość obciążeń w korelacji z wymuszonymi przez nie
osiadaniami jest pod kontrolą. Rysunek nr 8 przedstawia kolejne etapy realizacji
wzmocnienia gruntu przy użyciu metody konsolidacji próżniowej [62].
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Rysunek nr 8. Schemat
konsolidacji próżniowej
(izotropowej):
1-wypełnienie, 2-dreny
poziome, 3-odwodnienie,
4-pionowe rury
próżniowe, 5-obwodowa
ścianka drenażowa,
6-membrana
nieprzepuszczalna,
7-urządzenie odsysające,
8-pompa wodna
napędzana
podciśnieniem, 9-stacja
uzdatniania wody.

Przykładem zastosowania takiej metody wzmacniania podłoża jest przygotowanie terenu
pod budowę oczyszczalni ścieków w Korei Południowej. Konsolidacji podlegała warstwa
silnie ściśliwych glin o miąższości od 25 do 43 metrów.

a

b

d

c

e

Fot. 4 a, b, c, d i e.
Kolejne etapy realizacji wzmocnienia podłoża z zastosowaniem konsolidacji próżniowej: dreny
poziome (a, d), pionowe rury próżniowe (b), kolektory wody i powietrza (c), stacja pomp (e).
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Obecnie oczyszczalnia jest użytkowana w pełnym zakresie, a od momentu oddania
budowli do eksploatacji nie stwierdzono praktycznie żadnych osiadań wtórnych. Również
przy budowie oczyszczalni dla miasta Jangyoo (Korea Południowa) przyjęto tą metodę
wzmacniania. Prace prowadzone metoda konsolidacji próżniowej obejmowały obszar o
powierzchni 60.000,00 m2, na którym występowały ściśliwe gliny o miąższości do 40
metrów. W tym przypadku osiadania budowli po zakończeniu wszelkich prac oscylowały
w granicach 0,03 do 0,06 m.
1.2.4. Drenaż pionowy
Drenaż pionowy może być stosowany w celu przyspieszenia konsolidacji gruntów
nieprzepuszczalnych. Dreny pionowe mogą być wykonane z plastikowych, elastycznych
rury o przekroju okrągłym lub spłaszczonym. Ponadto dreny pionowe wykonuje się
również w postaci kolumn żwirowych lub kamiennych formowanych w rękawach z
geosyntetyku oraz przy zastosowaniu innych metod i technologii.
Przykładowo firma Menard Soltraitement posiada własne specjalistyczne wyposażenie w
postaci dźwigu kratowego, który jest w stanie wprowadzić w grunt sztywny 45,00
metrowy przewód. W zależności od struktury, tekstury i właściwości gruntu do
przeprowadzenie drenażu pionowego mogą być wykorzystywane kolumny piaskowe lub
żwirowe. Bardzo często, przy zastosowaniu tego typu metody wzmacniania podłoża
gruntowego, w celu przyspieszenia konsolidacji wraz z drenażem pionowym, stosuje się
tymczasowe nasypy, które traktuje się jako preobciążenie - obciążenie wstępne. Głównym
celem takiego zabiegu jest osiągnięcie pełnej wartości osiadań pierwotnych oraz
zagwarantowanie nieprzekraczalności dopuszczalnych osiadań wtórnych w czasie
kolejnych dziesięcioleci użytkowania.

Fot. 5. Polepszanie parametrów
wytrzymałościowych podłoża przy
użyciu drenażu pionowego.
/www.freyssinet/
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Ze względów ekonomicznych jest to bardzo dobra metoda, gdyż oszczędza ona czas oraz
minimalizuje koszty robót ziemnych. Bardzo ważnym atutem jest również możliwość
instalacji aparatury do ciągłego monitoringu procesu konsolidacji. Przykładem
zastosowania tej metody wzmacniania parametrów podłoża, może być trasa autostrady,
która przechodzi przez wyschnięte koryto rzeki Lukkos w Maroku. Zaprojektowany 5
metrowy nasyp, który prowadzi autostradę na most przeprowadzony nad korytem rzeki,
został usytuowany na warstwie ściśliwych gruntów o miąższości 30 m. W celu
zminimalizowania czasu osiadania wbudowanych nasypów, zainstalowano 650.000,00
metrów bieżących drenów pionowych mających przyspieszyć osiadanie i ustabilizować
podłoże.
Innym przykładem zastosowania drenażu pionowego do wzmocnienia parametrów
wytrzymałościowych podłoża gruntowego jest inwestycja zrealizowana w Krakowie –
obejście południowe autostrady A4 – Węzeł Wielicki, gdzie ekspertyzy geotechniczne
były wykonywane miedzy innymi w Instytucie Geotechniki Politechniki Krakowskiej [77].
Wykonano tam system kolumn drenażowych o średnicy 0,50 m i rozstawie dostosowanym
do zmiennych warunków geotechnicznych w wzmacnianym podłożu. Następnie
słabonośne grunty rodzime z elementami drenującymi, w postaci kolumn żwirowych w
rękawie geosyntetycznym wykonanych metodą Franki, zostały obciążone nasypem
przeciążającymi. Pomiędzy nasypem a podłożem wykonano wzmocnienie materacami
geotekstylnymi, a na niektórych odcinkach ławami przyporowymi.
1.2.5. Pale wiercone
Pale są fundamentami pośrednimi budowli, umożliwiającymi przeniesienie obciążenia na
podłoże gruntowe, stosowanymi głównie w przypadkach, gdy w poziomie posadowienia
zalega grunt nie nadający się do posadowienia bezpośredniego. Jest wiele rodzajów pali
wierconych.
1.2.5.1. Pale wiercone typu Keller
Pale wiercone Kellera typu CFA (średnica 630 mm) oraz SB (średnica 430 mm)
wykonywane są świdrem ciągłym, bez orurowania. Wiercenie i betonowanie następuje w
dwóch oddzielnych fazach, które następują bezpośrednio po sobie. W czasie wiercenia i
betonowania dochodzi do częściowego rozparcia na bok gruntu zalegającego w podłożu,
co korzystnie wpływa na nośność pali.
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Zasadniczą zaletą tych pali jest bezwstrząsowe wykonawstwo, a więc dające możliwość
wykonywania pali w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów, bez wystąpienia
efektu rozluźnienia gruntu. Ponadto niewątpliwą zaletą jest również zmniejszenie ilości
urobku wydostającego się na powierzchnię, łatwy sposób wprowadzania zbrojenia,
szybkość wykonania i duża wydajność.
Pale CFA i SB wykonuje się za pomocą typowej palownicy, która podtrzymuje ciągły
świder i stół obrotowy oraz umożliwia przyłożenie pionowego nacisku do 150 kN w czasie
wiercenia (Fot. 6 a i b). Spirala świdra (średnicy 630/120 mm dla pali CFA oraz 430/300
mm dla pali SB), owinięta jest na rurze o średnicy wewnętrznej odpowiednio 120 mm i
300 mm. W czasie wiercenia wnętrze rury wypełnia się betonem i utrzymuje lekkie
ciśnienie betonu dla zapobieżenia penetracji gruntu i wody do wnętrza świdra. Po
osiągnięciu

projektowanej

głębokości

następuje

faza

stopniowego

podciągania

zablokowanego świdra i betonowania trzonu pala pod ciśnieniem. Betonowanie pod
ciśnieniem zapewnia uzyskanie dobrego kontaktu z gruntem na pobocznicy pala i pozwala
na osiągnięcie projektowanych nośności pala już przy niedużych zagłębieniach w podłoże
nośne. Po zakończeniu betonowania do trzonu wprowadza się zbrojenie pala.
Pale CFA i SB wykonuje się na ogół z betonu klasy B25. W przypadku działania głównie
obciążeń pionowych pale zbroi się tylko konstrukcyjnie na górnym odcinku o długości
około 2,50 na głębokość do 3,00 m dla pali SB oraz do 5,00 m – dla pali CFA np. rurą,
profilem stalowym lub koszem zbrojeniowym. Możliwe jest również zbrojenie pala na
całej długości jeżeli względy statyczne tego wymagają. Zbrojenie jest wciskane oraz w
razie potrzeby wewibrowywane w świeży beton zaraz po wykonaniu pala w gruncie.

Fot. 6 a, b.
Palownice do pali
wierconych świdrem
ciągłym (CFA).
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1.2.5.2. Pale wiercone Starsol
Pale Starsol nie są typowymi palami wykonywanymi metodą świdra ciągłego (CFA). Cały
proces wykonywania pala Starsol (postęp wiercenia, moment obrotowy świdra, ciśnienie i
objętość wtłaczanego betonu) kontrolowany jest przez aparaturę EMBESOL. Firma
Soletanche wniosła nową jakość do wykonawstwa pali wierconych, które są wykonywane
bez użycia rur obsadowych i płuczki wiertniczej, ponadto technologia ta dobrze radzi sobie
z pokonywaniem twardych skał i daje możliwość rozpoczęcia betonowania bez
podnoszenia świdra. Pale CFA i Starsol stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku
budowlanego na szybkie, bezudarowe i oszczędne posadowienie obiektów budownictwa
kubaturowego i komunikacyjnego.
Technika ich wykonania polega na wprowadzeniu specjalnie uformowanego świdra, który
rozpycha otaczający go grunt, a następnie wkręcenie go w taki sposób, by w gruncie
uformowana została spirala, natychmiast wypełniana betonem. Pale te charakteryzują się
zwiększoną nośnością w porównaniu do pali CFA o tej samej średnicy i głębokości, a co
za tym idzie pozwalają na oszczędniejsze projektowanie i wykonanie fundamentów
głębokich.
1.2.6. Metody iniekcyjne
1.2.6.1. Jet – Grouting (czyli Soilcrete Kellera) – iniekcja strumieniowa.
Pomiędzy iniekcją strumieniową a klasycznymi technikami iniekcji zachodzi zasadnicza
różnica. W iniekcji strumieniowej działający dynamicznie strumień wody lub zaczynu
cementowego rozcina i rozdrabnia grunt, by po wymieszaniu z zaczynem cementowym
i związaniu cementu stworzyć bryłę tzw. cementogruntu. W iniekcjach klasycznych
substancje iniekujące wypełniają wolne przestrzenie w gruncie poprzez działanie
wysokiego ciśnienia, grawitacji lub lepkości cieczy, ale odbywa się to w sposób statyczny.
Metoda jet-grouting została wynaleziona w Japonii na początku lat 70-tych i po raz
pierwszy zastosowana przez firmę Kajima Corporation z Tokio. W Europie metoda
wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej została rozpowszechniona dopiero w latach
osiemdziesiątych, po raz pierwszy zastosowała ją firma szwedzka Geo Projektering
wspólnie z Chemical Grouting Company do zabezpieczenia posadowienia budynków
starego centrum Sztokholmu. Metodę tę stosowano w RFN, Holandii, USA, Włoszech, w
Wielkiej Brytanii i ZSRR oraz stanowi ona temat wielu prac [11], [13], [57] i [85].
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Wysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa (jet-grouting) to metoda, która wykorzystuje
efekt przecinania i rozdrabniania gruntu pod działaniem strumienia zaczynu cementowego,
wypływającego z dyszy z prędkością ponad 100 m/s, pod ciśnieniem 15-70 MPa. Cząstki
gruntu otoczone zaczynem wypełniają przestrzeń w zasięgu erozyjnym strumienia, a ich
nadmiar wypływa na powierzchnię [13].

Rysunek nr 9. Proces wykonywania iniekcja strumieniowa [56]

Klasyczny przebieg wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej obejmuje cztery etapy.
Pierwszy z nich to wiercenie otworu na założona w projekcie głębokość. Wiercenie jest z
reguły wspomagane strumieniem zaczynu cementowego, który zapewnia stateczność
otworu oraz utrzymuje wolną przestrzeń wokół żerdzi dla odprowadzenia urobku.
Następnym etapem prac jest rozluźnianie struktury gruntu za pomocą bardzo silnego
strumienia, o ciśnieniu z przedziału od 15 do 70 MPa, rozpoczyna się od najgłębszego
punktu odwiertu. W celu zwiększenia energii strumienia może on być tłoczony w osłonie
strumienia sprężonego powietrza. Nadmiar mieszaniny gruntowo-wodno-cementowej
wydostaje się na powierzchnię przez pierścieniową przestrzeń wokół żerdzi. Ustalone
parametry produkcyjne są przez cały czas kontrolowane automatycznie. Trzecim etapem
jest cementowanie, które jest wykonywane równocześnie z rozluźnianiem gruntu, we
wszystkich wariantach tej technologii podaje się pod ciśnieniem zaczyn cementowy, który
optymalnie miesza się z pozostałymi cząstkami gruntu zwykle pod ciśnieniem 2÷5 MPa.
Do czasu stwardnienia cementogruntu w otworze wiertniczym utrzymuje się
hydrostatyczne nadciśnienie zaczynu. Ostatnim etapem jest formowanie założonego
kształtu bry, zarówno w stanie świeżym (świeże w świeże) jak i po stwardnieniu (świeże w
42

ROZDZIAŁ nr 1

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

stwardniałe). Kolejność wykonania dostosowuje się do wymagań oraz specyfiki
podejmowanego przedsięwzięcia budowlanego. W zależności od wymaganej średnicy
wzmacnianej, walcowej strefy gruntu i rodzaju podłoża, stosuje się następujące odmiany
wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej: strumień pojedynczy (Single = Mono Jet),
strumień podwójny (Double Jet) oraz strumień potrójny (Triple Jet) – rysunek nr 10.
Warunki gruntowe, geometria bryły i wymagania jakościowe decydują o wyborze
najodpowiedniejszej technologii metody iniekcji strumieniowej
Soilcrete S lub MONO JET
W technice strumienia pojedynczego iniekt pełni
wszystkie funkcje. Wykorzystuje się tutaj strumień
zaczynu cementowego bez otuliny powietrznej.
Główna część energii kinetycznej strumienia
rozpraszana jest na niszczenie struktury gruntu.
Zasięg oddziaływania strumienia iniektu jest
ograniczony, napotyka się także trudności w
wynoszeniu części modyfikowanego gruntu na
powierzchnię.
Wariant ten stosuje się przy małych i średnich
przekrojach kolumn.

Soilcrete D lub DOUBLE JET
Wykorzystuje strumień zaczynu cementowego, do
równoczesnego rozluźnienia i wymieszania gruntu.
Dla zwiększenia zasięgu oddziaływania strumień
zaczynu otulony jest powietrzem, które wydostaje
się pod ciśnieniem z pierścieniowej dyszy.
Zwiększa to skuteczność tej technologii i pozwala
osiągnąć większe średnice stref wzmocnienia.
Sprężone powietrze ułatwia wynoszenie części
urobku na powierzchnię.
Wariant tej stosuje się głównie do wykonania
wąskich ścian, przy podchwytywaniu fundamentów
i do poziomych ekranów uszczelniających.

Soilcrete T lub TRIPLE JET
W przypadku strumienia potrójnego funkcje
niszczenia gruntu i wynoszenia części gruntu na
powierzchnię pełni strumień wody w otoczce
sprężonego powietrza. Przez dodatkową dyszę,
usytuowaną poniżej dyszy wodnej, wypływa
równocześnie zaczyn cementowy pod ciśnieniem.
Istnieje też wersja bez otulenia powietrzem.
Wariant T stosuje się do podchwytywania
fundamentów oraz do ścianek i ekranów
uszczelniających.

Rysunek nr 10. Odmiany wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej [56]
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Powstała w wyniku wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej mieszanka cementu z
gruntem rodzimym, zwana cemento–gruntem, uzyskuje po stwardnieniu znaczna
wytrzymałość na ścinanie rzędu 2÷25 MPa, zależną od rodzaju gruntu, przy
równoczesnym zmniejszeniu wartości współczynnika wodoprzepuszczalności o kilka
rzędów wielkości. Stosując metodę iniekcji strumieniowej uzyskuje się, w przeciwieństwie
do

innych

odmian

iniekcji,

równomierne

rozprowadzenie

spoiwa

lub

środka

uszczelniającego w gruncie, niezależnie od jego naturalnego uziarnienia, wytrzymałości i
występujących w nim spękań. W rezultacie następuje ujednolicenie cech gruntu oraz
zwiększenie wytrzymałości i szczelności gruntu [13].
Technika wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej charakteryzuje się licznymi zaletami.
Bryły cemento-gruntu można wykonać w dowolnej formie geometrycznej, w wymaganym
miejscu w podłożu oraz niemal we wszystkich gruntach. Szczególne zalety metody jet –
grouting przydatne są, gdy trzeba wykonać głęboki wykop bardzo blisko istniejącej
budowli, gdy brakuje miejsca dla cięższego sprzętu budowlanego lub gdy niedopuszczalne
są inne metody ulepszania warunków geotechnicznych, z którymi związane są drgania,
szkodliwe dla pobliskich konstrukcji i ludzi. Technika wysokociśnieniowej iniekcji
strumieniowej zalecana jest do wzmacniania podłoża gruntowego pod nadmiernie
osiadającymi obiektami, ponadto do wykonania pionowych i poziomych przesłon
wodoszczelnych, a także do wykonania obudowy zewnętrznej tuneli i projektowania
posadowień nowych budynków.
O zaletach i przykładach konkretnych rozwiązań zastosowań wysokociśnieniowej iniekcji
strumieniowej można dowiedzieć się z informacji firm stosujących techniki iniekcyjnego
wzmacniania: Contractor, Geocomp, Geoservice, Keller czy Soletanche.
1.2.6.2. Iniekcja rozpychająca (Compaction Grouting)
Iniekcja rozpychająca systemu Kellera polega na pompowaniu w podłoże gruntowe
stabilnego materiału wypełniającego, który doprowadza do zagęszczenia gruntów
niespoistych lub wzmocnienia gruntów spoistych i organicznych. Wprowadzanie
wypełniacza w podłoże odbywa się pod ciśnieniem do ok. 4 MPa w czasie podciągania
rury wiertniczej. Zasadnicze znaczenie dla przebiegu i skuteczności tego typu iniekcji ma
umiejętność właściwego doboru wszystkich parametrów procesu, w tym szczególnie
składu, ilości i sposobu wtłaczania wypełniacza. Ponadto konieczne są wnikliwe
obserwacje przemieszczeń obiektu i podłoża oraz interaktywne projektowanie.
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W przypadku gruntów sypkich i nieznacznie zapylonych wprowadzenie w podłoże pod
ciśnieniem mineralnych wypełniaczy powoduje zmniejszenie porowatości gruntu a tym
samym zwiększenie jego stopnia zagęszczenia.
W przypadku gruntów spoistych i pylastych wprowadzany w podłoże pod ciśnieniem
wypełniacz powoduje wyciskanie wody z porów gruntu oraz w przypadku używania
zaprawy, dodatkowo stabilizuje podłoże za pomocą siatki "kolumn". Iniekcja kontaktowa
ma zastosowanie w przypadku występowania pod fundamentami lub płytami strefy
rozluźnionego gruntu lub nawet pustek, które wypełnia się stabilnym materiałem
wypełniacza w celu poprawienia nośności i zahamowania osiadania.
Przykładem zastosowania w przypadku gruntów sypkich, są prace wykonane na terenie
zbiornika wodnego w Cedzynie przez firmę Keller. Na obiekcie tym prowadzono
zagęszczanie ziemnej zapory czołowej metodą wibroflotacji, na odcinku 250 m i do
głębokości 10 m. W rejonie przepustu zachodziła jednak obawa o stateczność wysokich
żelbetowych ścian jazu, obciążonych parciem gruntu, których grubość wynosiła jedynie
około 60 cm. Z tego powodu nasyp bezpośrednio sąsiadujący z jazem zagęszczono za
pomocą iniekcji rozpychającej, stosując bardzo gęstą zaprawę. Wykonane sondowania
wykazały osiągnięcie zakładanego stopnia zagęszczenia ID=0,75. Innym przykładem są
roboty wykonane przy naprawie posadzki hali przemysłowej firmy Philips w Kętrzynie. Ze
względu na zalegające w podłożu namuły i torfy oraz słabe grunty nasypowe konstrukcję
hali posadowiono na palach, zaniedbując jednak sprawę posadzki, która w ciągu
kilkunastoletniej eksploatacji obiektu osiadła miejscami do 30 cm. W ramach naprawy i
modernizacji hali zastosowano iniekcję rozpychającą. Pod istniejącą płytę posadzki
wtłaczano betonową zaprawę, która wypełniła zaobserwowane pustki oraz zagęściła luźne
nasypy. W obszarze torfów i namułów rozepchnięto grunty organiczne, powodując
wyciskanie wody z porów, oraz zredukowano ściśliwość warstw słabych układem
betonowych "kolumn". Po zakończeniu prac iniekcyjnych na starej płycie ułożono nową
posadzkę ze zbrojeniem rozproszonym.
1.2.6.3. Iniekcja rozrywająca (Soilfrac®)
Technologia iniekcji rozrywającej wywodzi się z przemysłu wydobywczego ropy
naftowej. Stosowano ją w celu otwarcia w podłożu kanalików, którymi ropa naftowa
przedostawała się do pomp wydobywczych. W latach 60-tych technologia ta znalazła się w
centrum zainteresowania inżynierów firmy Keller, którzy wykorzystali ją do rozwiązania
wielu problemów w specjalistycznym budownictwie podziemnym. Wszędzie tam, gdzie
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klasyczna iniekcja służąca do przygotowania podłoża pod posadowienie nowych obiektów
lub naprawy posadowienia obiektów istniejących nie może być zastosowana, lub gdzie
niezbędne jest dokonanie korekty położenia obiektów budowlanych w pionie, iniekcja typu
soilfrac® daje nowe możliwości zastosowań. W tej technologii zostają wytworzone w
gruncie ścieżki iniekcyjne (Fracs) w które pompowany jest twardniejący zaczyn na bazie
cementu i mączki wapiennej. W połączeniu ze specjalnie do tego celu rozwiniętą techniką
pomiarów oraz kontroli możliwe jest unoszenie naprawianych obiektów o dziesiątki
centymetrów.
Przebieg kolejnych etapów wykonywania tej technologii jest następujący: faza pierwsza
polega na wbudowaniu rur iniekcyjnych. W podłoże gruntowe podlegające wzmocnieniu
wprowadzone zostają specjalne rury iniekcyjne. Rury te wyposażone są w gęsto
rozstawione zaworki o specjalnej konstrukcji. Umożliwiają one wielokrotną, powtarzalną
iniekcję. Przestrzeń pomiędzy żerdzią a gruntem zostaje wypełniona zaczynem
cementowym. Faza druga to ‘rozerwanie’ podłoża. W celu dokonania iniekcji, do rury
iniekcyjnej wprowadzany jest wąż na końcu którego umieszczony jest podwójny paker.
Dzięki temu pakerowi możliwe jest zamknięcie rury iniekcyjnej pod i nad wybranym
zaworkiem oraz dokonanie przez niego kontrolowanej iniekcji. W tej fazie wytwarzają się
przeważnie poziome ścieżki iniekcyjne wypełnione twardniejącym iniektem. W grunt
wprowadzony zostaje pewien stan naprężenia. Ostatnia faza - trzecia to iniekcja
wielokrotna. Poszczególne zaworki, w zależności od celu prac, mogą być wykorzystywane
wielokrotnie. Powtarzana iniekcja powoduje powstanie w gruncie dodatkowych ścieżek
iniekcyjnych przebiegających na ogół w pionie i dodatkowe naprężenie podłoża. Poprzez
ściśle określoną ilość pompowanego iniektu, ciśnienie, oraz miejsce pod budynkiem w
który iniekcji się dokonuje, można uzyskać wzmocnienie podłoża lub doprowadzić do
kontrolowanych przemieszczeń pionowych obiektu. Rury iniekcyjne mogą być przez
dłuższy czas (nawet do kilku lat) utrzymywane w stanie "gotowości" co umożliwia
cykliczne powtarzanie zabiegów np.: w przypadku powtarzających się szkód górniczych.
Technologia soilfrac® znajduje zastosowanie głównie w naprawie posadowienia obiektów
budowlanych, to dziedzina w której zastosowanie iniekcji rozrywającej jest bardzo
korzystną alternatywę dla innych technik. W przypadku wzmacniania podłoża iniekcją
rozrywającą, wzmocnieniu ulegają także same fundamenty, gdyż wszelkie szczeliny,
pustki i rysy zostają wypełnione zaczynem cementowym. Ponadto stosowana jest ta
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technologia przy podnoszeniu obiektów budowlanych do góry, w celu likwidacji skutków
nadmiernych i nierównomiernych osiadań.
Doskonałym przykładem zastosowania tej technologii była korekta pionowości wieżowca
GSW w Berlinie, wykonana przez firmę Keller. W trakcie prac budowlanych przy
rozbudowie wieżowca, nastąpiło na skutek pewnych błędów wykonawczych, jego
nadspodziewanie duże wychylenia z pionu. Prace przy tym obiekcie rozpoczęto w czerwcu
1996 roku od przygotowania specjalnych programów komputerowych wspomagających
pomiary oraz założenia układu pomiarowego obejmującego około 70 punktów. Po
wykonaniu pomiarów zerowych wprowadzono do podłoża pod fundamentami zestaw
stalowych rur o sumarycznej długości 1513 mb i przystąpiono do iniekcji. Po około
tygodniu prac stwierdzono zatrzymanie procesu osiadania. Prowadzone dalej intensywne
prace doprowadziły do rozpoczęcia procesu podnoszenia. Proces ten przebiegał na
początku z prędkością 2,5 mm/tydzień, a po ostatecznym ustaleniu wszelkich niezbędnych
parametrów i po stwierdzeniu prawidłowej reakcji budowli na pierwsze ruchy, zwiększono
prędkość do 5,5 mm/tydzień. Prace zakończono po podniesieniu budynku o 54 mm. Od
momentu zakończenia prac obiekt jest cały czas, automatycznie obserwowany
geodezyjnie; do dnia dzisiejszego nie stwierdzono żadnych osiadań.
Ochrona budowli przed osiadaniami wywołanymi budową tuneli jest bardzo ważnym
zastosowanie technologii soilfrac®. Pierwsze światowe zastosowanie tej techniki miało
miejsce w zagłębiu Ruhry, w roku 1985, w trakcie budowy metra. Do najbardziej
spektakularnych przykładów tego typu zabezpieczenia obiektów należą prace wykonane w
Lizbonie dla ochrony starego miasta w trakcie budowy tunelu metra (1998),
zabezpieczenie zabytkowego dworca Głównego w Antwerpii w związku z budową tunelu
dla szybkiej kolei (1999/2000) oraz zapobieżenie osiadaniom fabryki AEG w związku z
budową tunelu drogowego w Bielefeld (1989-1991).
1.2.7. Metoda mieszania gruntu
Metoda mieszania gruntu jest stosowana przez wiele firm zajmujących się projektowaniem
i wykonawstwem wzmacniania podłoża gruntowego. Przykładowymi firmami stosującymi
ta metodę jest Keller z technologią Deep Soil Mixing, NAJDER Engineering® z
technologia mieszania na sucho i na mokro, a także Soletanche z technologia COL MIX
oraz firma Stabilato z kolumnami wykonywanymi w tej technologii. Metoda mieszania
gruntu została wynaleziona w Japonii i jest coraz częściej stosowana do wzmacniania
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słabego podłoża gruntowego. Jej zastosowanie doprowadza do zdecydowanego
poprawienia właściwości mechanicznych istniejącego podłoża gruntowego, które po
wymieszaniu z cementem przybiera formę tzw. cementogruntu.

a

c
d

b

Fot.7. Rodzaje mieszadeł do formowania kolumn metodą mieszania gruntu.

Metoda ta jest prosta z założenia, a ilość stosowanych na rynku technologii wynika
głównie z tego, iż każda z firm specjalizująca się w tej metodzie wzmacniania podłoża
posiada własne bogate doświadczenia w projektowaniu i wykonawstwie, na którym bazuje
i na podstawie którego dokonuje różnych modyfikacji i ulepszeń tej metody. Różnice
technologiczne wynikają także, a może przede wszystkim z różnorodności stosownych
maszyn (mieszadeł Fot. 7) jakie są stosowane, a także z autorskich programów
kontrolujących poszczególne etapy wykonanych robót. Metoda ta, jest przyjazna dla
środowiska ze względu na stosowanie nieszkodliwych materiałów oraz wyróżnia się
bardzo małymi ilościami urobku, w odróżnieniu do metod i technik wykonywania pali
wierconych czy metod z zastosowaniem iniekcji (Jet-Grouting, Soilcrete).
1.2.7.1. Metoda wgłębnego mieszania gruntu na sucho
Kolumny cementowo – wapienne powstałe w wyniku zastosowania technologii mieszania
gruntu na sucho są szczególnie przydatne dla gruntów spoistych i organicznych o dużym
nawodnieniu, gdy inne metody wzmacniania gruntu np. wibroflotacja czy kolumny
kamienne niejednokrotnie zawodzą w takich warunkach wodno - gruntowych. Przy
gruntach spoistych i organicznych kolumny cementowo – wapienne stanowią tanią i
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szybką w wykonawstwie alternatywę do tradycyjnych dotychczasowych metod
wzmacniania, jak pale, konsolidacja przez formowanie nasypów przeciążających z
drenażem lub wymiana gruntów (bagrowanie).
Technologia

wykonania

takich

kolumn

jest

następująca: palownica wkręca specjalną żerdź
rurową zakończoną mieszadłem na projektowaną
głębokość we wzmacniany grunt (Fot. 8). Koniec
kolumny powinien być zagłębiony min. 0,50 m w
warstwie nośnej, a głowica kolumny 1,00 m poniżej
górnej krawędzi powierzchni wzmacnianego nasypu
lub terenu. Po osiągnięciu żądanej głębokości
mieszadło umieszczone na końcu żerdzi zmienia
kierunek obrotu i jest wyciągane na powierzchnię.
Podczas tej operacji z otworu umieszczonego w
mieszadle

wydmuchiwana

jest

pod

ciśnieniem

mieszanka wapienno – cementowa w formie suchego

Fot. 8. Palownice do formowania
kolumn cementowo-wapiennych

proszku.
Zmieszany w ten sposób, nawodniony grunt rodzimy wraz z wapnem i cementem tworzy
suchą kolumnę o określonej, dużo wyższej wytrzymałości na ścinanie i wyższym module
odkształcenia. Uzyskuje się jednocześnie stabilizację gruntu miedzy kolumnami. Zakres
zastosowania tej technologii dotyczy głównie stabilizacji gruntów (szczególnie ilastych i
organicznych), poprzez przyspieszenie procesu konsolidacji, redukcję wartości osiadania i
znaczącą redukcję nawodnienia gruntu. Długość kolumn wykonywanych w tej technologii
dochodzi to 25,00 m, natomiast szerokość tych kolumny dochodzi do 1,00 m. Metoda
wzmacnianie gruntu kolumnami wapienno – cementowymi jest szczególnie przydatna do
wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych w nawodnionych wałach przeciwpowodziowych,
wykonując kolumny na styk lub z niewielkim zakładem. Typowy odstęp osiowy kolumn
przy wzmacnianiu gruntów wynosi natomiast zwykle 1,20 m do 1,60 m. Pozwala to na
stabilizację gruntu jako masywu (bloku) kolumnami w formie pionowego ‘zbrojenia’. Tak
wzmocniony blok gruntu przed ułożeniem podbudowy drogowej lub płyty fundamentowej
nie wymaga zastosowania dodatkowych geosyntetyków (geosiatek). W przeciwieństwie do
palowania dąży się do tego, by nie stwarzać kolumn zbyt sztywnych, takich że ich
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minimalna wytrzymałość na ścinanie powinna wynosić od 100 do 150 kPa, ale nie
powinna być większa niż 250 kPa.
Przy tak ograniczonym wzmocnieniu bloku gruntu jako całości, nie powstaje wzmocnienie
z efektem ‘pikowanej poduszki’, gdyż chemiczna reakcja cementu i wapna działa zarówno
w obrębie wykonywanych kolumn jak i w strefach wokół kolumn poprzez zdecydowane
obniżenie zawartości wody, użytej do egzotermicznej reakcji uwodnienia cementu i wapna.
Odpowiednio większe dozowanie cementu na 1 mb kolumny pozwala na uzyskanie efektu
wzmocnienia niemal natychmiastowo. Jednocześnie jednak świadome ograniczenie
wytrzymałości kolumn nie powoduje powstawania nierównomiernych osiadań w
przyszłości (tworzenie się wspomnianego efektu „pikowanej poduszki”) – szczególnie
dokuczliwy dla eksploatacji nawierzchni drogowych i podtorzy kolejowych. Stosunek
procentowy cementu i wapna projektowany jest wstępnie w oparciu o testy laboratoryjne.
Podczas wykonywania kolumn sterowanie prawidłowym składem mieszanki odbywa się
komputerowo z kabiny operatora. Sprawdzanie wytrzymałości kolumn przeprowadzane
jest na budowie metodą na ścinanie tzw. sondą odwróconą.
1.2.7.2. Metoda wgłębnego mieszania gruntu na mokro
Kolumny cementowo – wapienne w technologii mieszania gruntu na mokro powstają
podobnie jak w metodzie mieszania gruntu na sucho, gdyż w pierwszym etapie wkrętnica
lub palownica wkręca na projektowaną głębokość, we wzmacniany grunt, specjalną żerdź
zakończoną mieszadłem – wiercenie odbywa się bez wstrząsów. Różnica polega na tym, że
przy pogrążaniu mieszadła stosuje się jednak płuczkę wodną lub zaczyn cementowy,
pompowane przez żerdź. Po osiągnięciu żądanej głębokości żerdź zaczyna być wolno
podnoszona, jednocześnie przez otwory w mieszadle tłoczony jest pod niewielkim
ciśnieniem (kilkuset kPa = kilka atm) zaczyn cementowy lub bentonitowo – cementowy
(slurry).
Istotnie dla utworzenia jednorodnych, ciągłych kolumn o odpowiedniej wytrzymałości jest
zastosowanie właściwego dla danego gruntu mieszadła – innego dla gruntów sypkich bądź
kamienistych, innego zaś dla torfów, iłów a innego dla gruntów spoistych np. glin.
Wykonanie właściwych jakościowo kolumn, przy optymalnej ilości materiału, wymaga
również doboru właściwych parametrów mieszania, takich jak ilość i ciśnienie tłoczonego
zaczynu oraz szybkość obrotu i podnoszenia żerdzi.
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W przeciwieństwie do metody suchej, gdzie do mieszadła podawany jest pneumatyczny
proszek – (cement i wapno z silosów lub zasobników na palownicy), w grunt wtłaczany
jest zaczyn. Produkowany on jest w specjalnej stacji złożonej z turbomieszalnika,
zbiornika zaprawy z wolnym mieszaniem oraz pompy niskociśnieniowej.
Metoda wgłębnego mieszania gruntu na mokro jest alternatywą dla metody suchej i może
być stosowana gdy niedopuszczalne jest jakiekolwiek pylenie. Wykonuje się ją do
stabilizacji wszystkiego rodzajów gruntów, redukcji osiadań, ponadto do tworzenia
ciągłych przesłon przeciwfiltracyjnych oraz konstrukcji oporowych. Metoda mokra
powinna być preferowana w przypadku wąskich, nawodnionych wałów – gdy niewskazane
jest stosowanie sprzętu o znacznej wadze. Stosując ta technologie, można również
wzmacniać zbocza, zwłaszcza w stanie równowagi granicznej, gdy niewskazane jest
tłoczenie w grunt powietrza. Długość i średnica kolumn wykonywanych w tej technologii
jest podobna jak w metodzie suchej.
Przykładem zastosowania tej technologii jest rozwiązanie przez firmę Keller problemu
posadowienia dziewięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Szczecinie przy ul.
Jarowita oraz rozbudowywanej hali STILONU w Gorzowie Wielkopolskim. W pierwszym
przypadku chodziło o obiekt posadowiony na płycie, który był zlokalizowany
bezpośrednio obok starego budynku, bardzo wrażliwego na osiadania ze względu na zły
stan techniczny.

a

b

Fot. 9 a, b. Kolumny cementowo-wapienne wykonane
w technologii wgłębnego mieszania gruntu
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W drugim przypadku metodę mieszania gruntu na mokro (DSM) zaproponowano jako
alternatywę dla przewidzianych w projekcie budowlanym pali z cementogruntu,
wykonywanych metodą iniekcji strumieniowej. Inne zastosowania to m.in. posadowienie
centrum rozrywkowego "Multikino" w Katowicach, gdzie poniżej poziomu fundamentów
występowały plastyczne grunty spoiste i organiczne, ponadto zastosowano ta technologię
głębokiego wzmacniania gruntu dla Trasy Zielonej w Lublinie na odcinku występowania
nasypów niekontrolowanych, podścielonych torfami i namułami o miąższości do 3,2 m. W
Czarnkowie, w dolinie Noteci, posadowiono w ten sposób dwie hale przemysłowe na
podłożu zawierającym maziste torfy o miąższości od 1,50 do 2,50 m a w centrum
Bydgoszczy, posadowiono przy użyciu tej technologii rozbudowany na hotel Młyn
Rothera. Kolumny wykonane w tej technologii rozmieszczone jedna obok drugiej z
zakładem, zastosowano również do wykonania pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej w
celu uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych Wisły w Krakowie.
1.3. Cel pracy
Prezentowana praca ukierunkowana jest na sprecyzowanie założeń oraz opracowanie
odpowiednich modeli numerycznych (obliczeniowych) dla dwóch wybranych metod
wzmacniania podłoża za pomocą kolumn kamiennych i pali wykonywanych obecnie
stosowanymi

technologiami wzmacniania podłoża gruntowego. Zainteresowanie tą

problematyką wynika bezpośrednio z szybkiego i wszechstronnego rozwoju budownictwa,
a stąd zapotrzebowania na nowe obszary budowlane, które są coraz trudniej dostępne w
związku z intensywną zabudową powierzchni terenu. Potrzeba kierowania się w znacznym
stopniu aspektami ekonomicznymi bezwzględnie narzuca lokalizacje obiektów, na
obszarach o nienajlepszych parametrach fizycznych i mechanicznych co zmusza do
wykonywania różnych zabiegów wzmacniających podłoże gruntowe.
Jak przedstawiono w Rozdziale 1, różne metody i technologie wykonywania wzmocnienia
podłoża od wielu lat są często i chętnie stosowane w wykonawstwie. Szybki rozwój
technologiczny na przestrzeni ostatnich lat udoskonalał różne technologie i metody
wykonywania wzmacniania podłoża gruntowego, co sprawiło, że zabiegi takie
wykonywane są bardzo często. Stąd nasuwa się wniosek, iż ważne jest dostosowanie
odpowiednich metod projektowych do nowych technologii wykonawczych, które
pozwalają tworzyć bezpieczne konstrukcje wykorzystując wszystkie elementy poprawy

52

ROZDZIAŁ nr 1

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

jakości gruntów. Przeprowadzenie badań zarówno numerycznych jak i terenowych
pozwoli na określenie, z góry, zasad postępowania w określonych warunkach gruntowowodnych przy określonej metodzie i technologii wzmacniania podłoża gruntowego. Chęć
ujednolicenia metodyki obliczeniowej i projektowej oraz odpowiedź na zasadnicze pod
względem ekonomicznym pytanie, jak nie przewymiarować elementów wzmocnienie na
danym obszarze i jakie czynniki mają wpływ na efektywne zamodelowanie określonego
przypadku wzmocnienia gruntu są zadaniami priorytetowymi niniejszej pracy badawczej.
Celem naukowym, jaki został tutaj postawiony, jest opracowanie modeli podłoża
gruntowego wraz z elementami wzmacniającymi w postaci kolumn kamiennych oraz pali,
z uwzględnieniem różnych (obecnie najczęściej stosowanych) technologii wykonywania
takiego wzmocnienia, a także ocena wpływu danej techniki na parametry geotechniczne
strefy przy elemencie wzmacniającym. Analizie podlegać będzie udział otaczającego
gruntu w przenoszeniu obciążeń zewnętrznych.
Do najważniejszych zagadnień niniejszej pracy należą:
i.

określenie wpływu szerokości zamodelowanej strefy przejściowej pomiędzy
elementem wzmacniającym a podłożem gruntowym w zależności od metody
(kolumna kamienna/pal) i technologii wykonania;

ii.

ocena nośności, przemieszczeń oraz postaci deformacji dla obszaru podłoże –
element wzmocnienia;

iii.

dobór najkorzystniejszej metody i technologii wzmacniania podłoża, w zależności
od występujących warunków geotechnicznych;

iv.

opis sposobu rozchodzenia się kruszywa podczas wykonawstwa kolumn
kamiennych za pomocą różnych technologii wykonania (wibrowymiana, udarowa,
w rękawie geosyntetycznym, itp).

Opracowanie odpowiednich modeli obliczeniowych pozwoli zarówno na lepsze
dostosowanie wytycznych projektowych do założeń technologicznych, a także na
ewentualną korektę technologii wykonania danego wzmocnienia. Chociaż idea
wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą różnych metod znana jest od kilkudziesięciu
lat, to zmiany technologii oraz rozumienia aspektów wzmocnienia wymagają weryfikacji
oraz uzupełnienia istniejących metod obliczeniowych stosowanych do projektowania
elementów wzmocnienia z uwzględnieniem dogęszczenia otaczającego ośrodka.
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1.4. Tezy rozprawy
Praca niniejsza stanowi próbę uogólnienia procedur projektowania i modelowania podłoża
gruntowego wraz z elementami wzmacniającymi. Problem zawiera się w teorii
współczesnej mechaniki continuum, uwzględniającej współdziałanie ośrodków o bardzo
różnej sztywności oraz ich fizyczną nieliniowość związaną z głównie plastycznym
charakterem odkształceń, zwłaszcza w strefie kontaktowej i w bliskim gruntowym
otoczeniu elementu wzmacniającego.
Taki punkt wyjścia do rozważań niesie ze sobą szereg konsekwencji w sferze matematycznego modelowania i analizy obliczeniowej. Oto one:
i.

zastosowanie strefowo niejednorodnego modelu, wyodrębniającego element
wzmacniający (pal, kolumnę) oraz otaczający uwarstwiony masyw gruntowy i
warstwę kontaktową,

ii.

przypisanie poszczególnym strefom odpowiednich modeli konstytutywnych,
ujmujących sprężysto – plastyczną charakterystykę materiałów,

iii.

użycie jednej z głównych metod numerycznego rozwiązywania zagadnień brzegowych mechaniki continuum - metody elementów skończonych.

Trzy powyższe postulaty otwierają bardzo szerokie spektrum możliwości. Startując do
nowego podejścia zdecydowano się na koncepcję z jednej strony jak najprostszą, a z
drugiej taka, która uwzględnia wszystkie znaczące aspekty wpływające na charakter pracy
układu i rezultat końcowy. W związku z powyższym rozważany jest układ dwóch
jednorodnych współśrodkowych ciał osiowo symetrycznych, modelujących element
wzmacniający i otoczenie gruntowe, przedzielonych jedną lub kilkoma poślizgowymi
warstwami kontaktowymi. Każdemu z tych ciał przypisuje się odpowiedni model
materiałowy. Powyższy wyjściowy model dostosowany jest następnie do analizy metodą
elementów skończonych poprzez odpowiednią dyskretyzację. Ze względu na charakter
analizowanych przypadków analizowano modele płaskie, dla których aspekt przestrzenny
uwzględniano

poprzez

rozmycie

na

odpowiednią

jednostkę

parametrów

charakteryzujących poszczególne materiały i strefy modelowanego ośrodka gruntowego.
W świetle dotychczasowych rozważań główną tezę pracy sformułować można
następująco: ‘Model obliczeniowy (numeryczny) podłoża gruntowego wzmocnionego
elementem wzmacniającym i procedury jego tworzenia i kalibrowania przedstawione w
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rozprawie, mają umożliwić realistyczne przewidywanie wielkość osiadań i kształtu
deformacji całego układu: podłoże gruntowe – element wzmacniający‘.
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2.1 Badania komputerowe - model, modelowanie, symulacja
Model jest to sztuczny twór, który odzwierciedla i reprodukuje istotne cechy, związki i
funkcje konkretnego obiektu lub zjawiska w uproszczony sposób i dlatego może być
używany jako narzędzie do badania i analizowania rzeczywistości. Modelowanie jest to
całokształt czynności związanych z budową modelu [91]. Związek pomiędzy
rzeczywistością, modelem i podmiotem modelowa, czyli osobą, która model buduje lub go
stosuje, charakteryzuje koncepcję modelowania. W niniejszej pracy proponowane modele
będą odzwierciedlać możliwie najwierniej a zarazem możliwie najprościej, cechy ośrodka
gruntowego wraz z elementem wzmacniającym, a także związki i funkcje opisujące
współdziałanie tych elementów jako jedności tworzącej zmodyfikowaną strukturę
wzmocnionego

ośrodka

gruntowego.

Natomiast

koncepcję

modelowania,

którą

przedstawia autor niniejszej rozprawy doktorskiej oparto na analizie dotychczasowych
badań naukowych, mając na uwadze współczesne metody i technologie wzmacniania
podłoża [20].
Modelując wszelkiego rodzaju zjawiska stajemy przed następującymi zadaniami [91]:


po pierwsze określenie celu modelowania, najogólniej i najczęściej cele te można
określić jako poznanie właściwości modelu (analiza) lub dobór parametrów modeli
(symulacja),



następnym krokiem jest modelowanie fizyczne układu rzeczywistego polegające na
identyfikacji istotnych ekstrakcji, istotnych z punktu widzenia celu modelowania
oraz zjawisk fizycznych zachodzących w modelu,



kolejne zadanie polega na modelowaniu matematycznym, czyli na opisaniu
wyróżnionych zjawisk fizycznych zazwyczaj za pomocą równań różniczkowych
cząstkowych, rzadziej całkowych lub różniczkowo-całkowych,



przedostatnim etapem pracy jest dyskretyzacja ciągłego modelu matematycznego
polegająca na zastosowaniu jednej z metod numerycznych prowadzących do
układów równań algebraicznych lub równań różniczkowych zwyczajnych
najczęściej z pochodnymi względem czasu,



w końcu dochodzimy do modelowania numerycznego modelu dyskretnego,
polegającego na wyborze algorytmu numerycznego służącego do rozwiązywania
równań modelu dyskretnego,
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efektem

końcowym

wyżej

wymienionych

czynności

jest

rozwiązywanie

numeryczne dyskretnych równań modelu, proces ten przebiega według przyjętego
planu badań modelowych, po czym następuje interpretacja i ocena otrzymanego
rozwiązania końcowego oraz ewentualna weryfikacja wyników.
Zbiór zależności matematycznych opisujących interesujące nas zjawiska i ich wzajemne
powiązanie, z założoną dokładnością reprezentuje model matematyczny, a proces
formułowania takiego matematycznego opisu nazywamy modelowaniem matematycznym.
W niniejszej pracy układem rzeczywistym będziemy nazywać pewien wydzielony obszar
przestrzeni obejmujący ciągły ośrodek gruntowy wraz z elementami wzmacniającymi
wykonanymi przy użyciu różnych metod i technologii, na którym posadowiony będzie
obiekt budowlany. Badania teoretyczne zachowania się obiektu rzeczywistego, na skutek
oddziaływań sił zewnętrznych oraz zmian następujących w skutek zjawisk zachodzących
wewnątrz modyfikowanego ośrodka gruntowego, wymagają stworzenia pewnego modelu,
który charakteryzuje się pewnym kształtem, strukturą i wymiarami, a także zbiorem formuł
matematycznych opisujących jego właściwości oraz zjawiska w nim zachodzące.
Oczywistym jest, iż opisywana rzeczywistość i model muszą być podobne pod względem
pewnych cech i funkcji. Fakt, że model uzyskuje się przez uproszczenie czegoś, jest
przyczyną, że łatwiej go używać niż oryginalnego obiektu lub zjawiska: model jest
redukcją rzeczywistości, czyli stanowi niejako abstrakcje zjawisk występujących w
środowisku naturalnym. Tak więc, bardzo często modele traktuje się jako mniej lub
bardziej zredukowany oryginalny obiekt, jednakże modele często charakteryzują się
cechami, które nie odpowiadają obiektowi rzeczywistemu. Ponadto, bardzo często istnieje
więcej niż jeden model danego zjawiska, a w praktyce możemy mówić o nieskończonej
liczbie modeli cząstkowych {partial models}, które mniej lub bardziej pasują do analizy i
opisu szczególnych cech oryginalnego obiektu lub zjawiska i są przydatne przy badaniu
określonych cech [83].
Podczas modelowania tworzy się modele strukturalne lub modele funkcjonalne. W tych
pierwszych występują analogie pomiędzy obiektem oryginalnym i modelem z punktu
widzenia związków pomiędzy elementami systemu, jednak konkretna realizacja
elementów modelu nie musi koniecznie odpowiadać konkretnemu elementowi obiektu.
Natomiast modele funkcjonalne reprezentują zachowanie systemu z punktu widzenia
relacji wejście-wyjście, co sprawia, że model ignoruje wewnętrzną strukturę oryginalnego
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obiektu lub zjawiska a celem jego budowy jest jedynie przedstawienie związków
funkcjonalnych, a system oryginalny traktowany jest jako czarna skrzynka.
Z reguły modele są tworzone i używane do pewnych ściśle określonych celów. Osoba,
która buduje model wprowadza informacje o rzeczywistym zjawisku do modelu, w ten
sposób użytkownik modelu uzyskuje z niego wiedzę na temat zjawisk rzeczywistych. Dla
obu stron, model stanowi medium, które przekazuje informacje i działa jako substytut
rzeczywistego obiektu lub zjawiska. Wszelkie czynności wykonane w ramach prac
badawczych opisanych w niniejszej pracy związane z modelowaniem maja na celu
przeprowadzenie szeregu analiz i symulacji na wybranych modelach numerycznych
opisujących zjawiska występujące w ośrodku gruntowym i odzwierciedlające charakter
współpracy podłoża gruntowego z elementami wzmacniającymi i budowlą. Testowanie i
tworzenie modeli ośrodka gruntowego z elementami wzmacniającymi ma zastosowanie
teoretyczne i praktyczne. Zastosowanie techniczne modelu polega na możliwości
zastępowania nim rzeczywistych zjawisk lub obiektów, w celu przewidywania pewnych
zachowań lub prognozowania reakcji na określone oddziaływanie zewnętrzne, w tym
konkretnym przypadku celem tworzenia modeli jest prognozowanie nośności i deformacji
zmodyfikowanego ośrodka gruntowego powstałego w wyniku zrealizowania wybranej
metody wzmocnienia. Zastosowanie merytoryczne zbudowanego modelu ma na celu nie
tylko informowanie o pewnych dobrze znanych zjawiskach i właściwościach badanego
ośrodka, a także szacowanie, z przyjętą na wstępie granicą błędu, wielkości osiadań oraz
nośności wzmocnionego ośrodka gruntowego [91].
Zazwyczaj użytkownik stosuje wiedzę i informacje zdobyte z modelu do oryginału tj.
użytkownik gromadzi informacje z modelu w celu dowiedzenia się jak obchodzić się z
obiektem rzeczywistym lub zjawiskiem. Jednakże aby stworzyć odpowiedni modeli
niezbędna jest analiza oryginału oraz przeprowadzenie serii testów numerycznych, których
wyniki będą porównywane z informacjami pozyskanymi z obiektu rzeczywistego. Takie
eksperymenty empiryczne, które wykonano w ramach niniejszej pracy badawczej,
pozwalają na weryfikacje otrzymanych rozwiązań z przeprowadzonych symulacji na
budowanym modelu i umożliwia wyeliminowanie tych cech przypisanych modelowi, które
wpływają na wielkość rozbieżności wyników końcowych. Dlatego każda informacja z
tworzonego modelu, na temat obiektu rzeczywistego powinna być zweryfikowana
eksperymentalnie wraz z oszacowaniem wielkości błędu. W analizowanym temacie
przedmiotowej pracy, poszukiwanie najodpowiedniejszego modelu numerycznego
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(obliczeniowego) dla określonej metody wzmacniania podłoża gruntowego wymaga
analizy wyników badań in situ i

badań laboratoryjnych, przed i po zrealizowaniu

inwestycji. Efektem końcowym modelowania, przeprowadzonych testów i analizy jest
przypisanie tworzonemu modelowi takich cech i parametrów, by wynik końcowy
rozwiązania numerycznego był zbieżny z wynikiem otrzymanym z badań na obiekcie
rzeczywistym, a opis zjawisk fizycznych zachodzących w modelu był zgodny z teorią
mechaniki gruntów [83].
Pierwszym krokiem w budowie modeli jest zwyczajowo określenie (specyfikacja)
problemu, którym w tym konkretnym przypadku jest oszacowanie wielkości zmian
parametrów wytrzymałościowych ośrodka gruntowego przed i po wykonaniu zabiegu
wzmacniania podłoża. Mając już sprecyzowany cel badań, zakres problemu i ustaloną
żądaną dokładność, można przystąpić do budowy modelu. Sama czynność tworzenia
modelu jest wykonywana wielokrotnie, gdyż model jest często modyfikowany i ponownie
formułowany w inny (lepszy) sposób. Następnie przy pomocy przyjętego schematu
porządkuje i grupuje się otrzymane informacje. Istotne własności obiektu mogą być
opisane stosując język formalny (modele formalizowane), którymi przykładowo jest model
matematyczny np. układy równań algebraicznych, jak również modele w postaci
programów komputerowych.
Kolejnym krokiem modelowania jest etap, w którym poddaje się analizie kilku istotnych
kryteriów mających wpływ na wybór określonego modelu, a mianowicie:


użyteczność – opis jakościowy i ilościowy obiektu i/lub zjawiska, który ma być
modelowany musi być dostatecznie dokładny z punktu widzenia zamierzonego celu
modelowania. Ponadto model musi umożliwiać korektę opisu jakościowego
problemu, a tym samym wstępnie określonych kryteriów, które są częścią
specyfikacji problemu,



prostota – z dwóch różnych modeli ten, który wymaga spełnienia mniejszej liczby
założeń i wymaga mniej danych, jest lepszy.

Wybierając typ modelu jednocześnie ustala się liczbę i rodzaj parametrów, których
wartość powinna być precyzyjnie określona. Jednakże nim model będzie mógł być użyty,
jego ważność lub nieważność oraz przydatność lub nieprzydatność musi być określona.
Stosowane do tego zadania techniki nazywane są weryfikacją i falsyfikacją modelu [83].
Weryfikacja modelu polega na wyborze jednej z możliwych strategii:
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weryfikacja niebezpośrednia pokazuje, że falsyfikacja jest niemożliwa lub co
najmniej zawodzi pomimo poważnych prób: weryfikacja przez brak falsyfikacji,



weryfikacja statystyczna jest oparta na testach statystycznych, które sprawdzają (w
granicach pewnego prawdopodobieństwa błędu) czy lub nie residua (część danych
nie objętych przez model) są przypadkowe (losowe, random),



analiza czułościowa (sensitivity analysis) bada jak czuły na zmiany parametrów lub
struktury jest model.

W niniejszej pracy, tworzenie i weryfikacja proponowanych modeli obliczeniowych
(numerycznych) ośrodka gruntowego wraz z elementem wzmacniającym podłoże
odbywała się poprzez wykonywanie eksperymentów numerycznych i symulacji.
Informacje o ośrodku gruntowym i zjawiskach w nim zachodzących, w wyniku
zastosowania różnych metod i technologii wzmacniania podłoża, były uzyskiwane
bezpośrednio przez badanie obiektu lub zjawiska, a także na podstawie eksperymentów i
badań wykonanych przez program komputerowy wykorzystujący rożne modele
matematyczne, które powstały w oparciu o teorię, która jest powszechnie stosowana do
wyjaśnienia wszelkich zjawisk i praw leżących u podstaw mechaniki gruntów. Ponadto
określenie żądanego poziomu dokładności jest ważnym elementem specyfikacji problemu.
Problemy matematyczne powstające przy budowie i wykorzystaniu modeli wymagają
często określenia wartości zmiennych stanu. Podanie ograniczeń transformuje takie
problemy matematyczne w problemy numeryczne. Metody komputerowe mogą być
stosowane do określenia żądanych wielkości jeżeli relacje matematyczne, równania,
nierówności, dane numeryczne są zadane. Matematyka numeryczna i numeryczne
przetwarzania danych, to dziedziny nauki zajmujące się projektowaniem, analizą i
zastosowaniem metod komputerowego wspomaganego rozwiązywania problemów
numerycznych [83].
Można wyróżnić następujące podstawowe kategorie problemów numerycznych [20]:


Obliczanie funkcjonału L : F —> R, np. obliczanie wartości funkcji f(x),
pochodnych / (x),f (x),... (różniczkowanie numeryczne), całek oznaczonych

∫

b

a



f(x)dx (całkowanie numeryczne), norm || ƒ ||.

Rozwiązywanie równań algebraicznych: określanie nieznanych wartości w
zależnościach algebraicznych przez rozwiązanie równań liniowych i nieliniowych.
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Rozwiązywanie równań analitycznych: określanie funkcji (lub wartości funkcji)
danych przez równania operatorowe, takie jak równania różniczkowe zwyczajne,
równania całkowe, równania funkcjonalne, itp.



Rozwiązywanie zadań optymalizacji: określenie szczególnych wartości lub funkcji
podlegających określonym ograniczeniom, które optymalizują (maksymalizują lub
minimalizują) dane funkcje celu.

Algorytm opisuje sposób rozwiązania problemu na pewnym poziomie abstrakcji. Poziom
abstrakcji algorytmu jest określony przez algorytmy elementarne, elementarne obiekty i
użyte formalizmy. Ponadto algorytm ma cechy ogólności, co umożliwia rozwiązywanie nie
jako jednego problemu, ale możliwie wszystkich problemów określonej klasy. Taka klasa
może się składać z nieskończonej liczby problemów, różniących się od siebie danymi –
czyli w naszym przypadku parametrami ośrodka gruntowego. Opis algorytmu musi być
koniecznie skończonej długości (skończoność statyczna). Jeżeli algorytm ma dawać
wyniki, wtedy może jedynie wymagać skończonej ilości pamięci dla wyników pośrednich
(skończoność dynamiczna).
Algorytm ma cechę zatrzymywania się (termination) jeżeli zatrzymuje się po skończonej
liczbie kroków i daje wynik za każdym razem, gdy jest wykonywany. Algorytm jest
deterministyczny, gdy w każdym momencie (punkcie) wykonywania jest co najwyżej jedna
droga kontynuacji tj. jeżeli następny krok jest jednoznacznie określony. Jeżeli jest co
najmniej jeden punkt, w którym istnieją dwie lub więcej drogi kontynuacji (z których jedna
jest wybierana dowolnie), to algorytm taki jest niedeterministyczny. Mówi się, że
niedeterministyczny algorytm jest stochastyczny jeżeli znane są prawdopodobieństwa
wszystkich możliwych dróg kontynuacji. Takie algorytmy są opracowywane dla zadań,
których wykonanie przy zastosowaniu algorytmów deterministycznych trwałoby zbyt
długo. Na wynik symulacji numerycznych ma wpływ nie tylko wybrany model, parametry
o opisujące czy algorytm jakim zostanie rozwiązany zadany problem, ale również na
końcowy rezultat ma wpływ program, który jest używany. Program to prawie to samo co
algorytm, tyle tylko, że jest sformułowany w języku programowania i dlatego może być
wykonywany przez komputer [83].
Pojęcie pewność (reliability) jest zbiorem cech, które zapewniają zdolność programu
(software'u) do zachowania swojego poziomu obliczeń przy określonych warunkach przez
określony okres czasu, takich jak:
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poprawność (correctness): program jest uważany za poprawny jeżeli daje
poprawne wyniki dla wszystkich danych wejściowych,



krzepkość (robustness):

charakteryzuje stopień, do którego program może

rozpoznawać nieważne lub niepoprawne dane wejściowe, reagując w taki sposób,
że użytkownik może to zrozumieć i zachować jego funkcjonalność,


dokładność (accuracy): jest właściwością programu do dawania rezultatów, które
są równe niejawnie przyjętym lub jawnym danym wartościom odniesienia
(reference values),



spójność (consistency): ta własność daje informacje co do stopnia, do którego
program lub system zostały zbudowane zgodnie z zasadami spójnego
projektowania i stosowania, czy stosowano spójne oznaczenia, czy jego
dokumentacja i komentarze są napisane w jednorodnym stylu.

Analityczne lub numeryczne rozwiązywanie równań modelu zwane jest symulacją.
Symulacja oznacza badanie własności układów opisanych modelami. Narzędziem budowy
modelu symulacyjnego nazywamy środek, który pomaga projektantowi modelu w czasie
różnych faz budowy modelu przy pomocy jednolitych (uniform) lub co najmniej spójnych
(coherent) środków opisu. Waga symulacji jest widoczna w układach złożonych, w
których występują następujące cechy:


wielka ilość informacji,



różne znaczenie (waga) różnych informacji,



niepewne i/lub sprzeczne cele,



niejasne (muddy dependence) związki pomiędzy zmiennymi lub częściami układu,



występowanie sprzężeń (dodatnich lub ujemnych).

Symulacja jest jedną z metod uzyskiwania wiedzy. Na schemacie nr 8 przedstawiono
triadę – badania teoretyczne, symulacja i eksperyment empiryczny – żadna z tych metod
badawczych nie może być używana oddzielnie gdyż są silnie połączone i tylko w takim
układzie symulacja ma możliwość dawania pełnych i wiarygodnych wyników. Dobrze
przeprowadzona symulacja numeryczna powinna charakteryzować się poprawnym opisem
zjawisk fizycznych i odpowiadających im modelem matematycznym, ponadto nie powinna
wnosić ograniczeń z uwagi na geometrię i budowę fizyczną obszaru badań, a algorytm z
jednej strony powinien być niezależny od kształtu obszaru i warunków brzegowych, a z
drugiej powinien umożliwiać uwzględnienie cech obiektu/istotnych z punktu oczekiwa-
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nych rezultatów modelowania, aż w końcu powinna być zapewniona wymagana
dokładność i stabilność obliczeniowa [83].
Schemat nr 8. Triada badań naukowych.

eksperyment

symulacje

badania
teoretyczne

Badania komputerowe (computational science) są rozwijająca się obecnie dziedziną nauki
i techniki i polegają na używaniu komputerów do badania problemów naukowych łącząc i
uzupełniając obszar teorii i eksperymentu w tradycyjnych badaniach naukowych. Badania
komputerowe poprzez użycie odpowiednich modeli matematycznych na specjalistycznych
oprogramowaniach wysokowydajnych komputerów opisują zjawiska i właściwości
obiektów modelowanych [14]. Badania komputerowe stały się potężną i niezastąpioną
metodą analizowania różnych problemów, miedzy innymi problemów naukowych
związanych z rozwojem technologii, których przykładem może być tematyka niniejszej
pracy. Symulacja komputerowa jest uznawana jako trzecia metoda badań naukowych,
uzupełniając tradycyjne podejścia teoretyczne i eksperymentalne (Schemat nr 8).
Symulacja komputerowa umożliwia zarówno jakościowe jak i ilościowe pogłębienie
wiedzy na temat zjawisk, które są albo zbyt złożone, aby być badane metodami
analitycznymi albo zbyt kosztowne, aby mogły być badane eksperymentalnie.
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Wiele eksperymentów, które były wykonywane w laboratorium lub na obiektach
rzeczywistych, zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu
(monitoring zachowania się i pracy podłoża gruntowego z obiektem inżynierskim), jest
obecnie coraz częściej zastępowane przez symulacje komputerowe, które być może nie
dają w wielu przypadkach satysfakcjonujących odpowiedzi na postawione pytania
niemniej jednak coraz lepiej prognozują wyniki końcowe zadawanych na wstępie
problemów. Badania komputerowe nie powinny być mylone z informatyką (computer
science), gdyż koncentrują się one głównie na problemach naukowych i/lub inżynierskich,
a jedynie korzystają z informatyki i matematyki w celu lepszego zrozumienia problemu.
Opis matematyczny procesów w nauce lub technice za pomocą modeli ciągłych znany jest
od dawna. W ogólności technika ta prowadzi do sprzężonych układów równań
różniczkowych cząstkowych lub równań całkowych, które mogą być, poza najprostszymi
przypadkami, rozwiązywane tylko numerycznie. Złożoność obliczeniowa zagadnień
technicznych może zmieniać się w ogromnym zakresie. Numeryczne rozwiązywanie
równań takich modeli jest podstawowym zadaniem dyscypliny zwanej obliczeniami
naukowymi (scientific compu-ting) [83].
Skuteczna symulacja złożonych zjawisk i procesów wymaga wiedzy z zakresu stosowanej
dziedziny (dyscypliny podstawowej i/lub wiedzy inżynierskiej), matematyki (matematyki
teoretycznej i metod numerycznych) i informatyki. Obliczenia naukowe są z uwagi na
swoją złożoność i rozległość, które znacznie przekraczają możliwości poznawcze i wykonawcze pojedynczych naukowców, stały się obszarem działań wyspecjalizowanych
zespołów badawczych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt obliczeniowy.
Schemat nr 9. Obliczenia naukowe.
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Badania naukowe są działalnością interdyscyplinarną, gdyż pełna analiza danego problemu
wymaga znajomości obsługi komputera i struktury danych związanych z badanym
problemem, ponadto warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym, jest posiadanie
odpowiedniego zakresu wiedzy na temat teorii danego zagadnienia oraz zastosowania
algorytmów numerycznych i sposobów w jaki te algorytmy przekształcają się w strukturę
danych. Można stwierdzić, że obecnie badacz naukowy pracuje we wspólnym obszarze
nauk stosowanych lub dziedziny inżynierskiej, badań komputerowych i matematyki.
Różnorodność programów komputerowych, służących do przeprowadzania szeregów
specjalistycznych obliczeń geotechnicznych, oferowanych przez wiele firm prężnie
działających na rynkach światowych, jest ogromna. Wybór odpowiedniego programu w
pewien sposób determinuje otrzymane wyniki końcowe badanego problemu, w aspekcie
założonych na wstępie warunków początkowych, przyjętej metodologii obliczeń oraz
samego profilu programu. Najbardziej rozpowszechnione na rynku i używane przez
geotechników, są następujące programy obliczeniowe:
 Plaxis jest pakietem obliczeniowym opartym na metodzie elementów skończonych,
ukierunkowanym na obliczanie odkształceń i stateczności niezbędnych w
geotechnicznej ocenie posadowienia konstrukcji budowlanych. Dla symulacji
nieliniowych i zależnych od czasu zachowań gruntu program wykorzystuje modele
konstytutywne. Plaxis może także być wykorzystywany do modelowania interakcji
pomiędzy konstrukcją i gruntem. Praktycznie program jest wykorzystywany do
obliczeń osiadania powierzchni, współczynnika stateczności, efektu wzmocnienia
podłoża i nasypów oraz wpływu osiadań gruntów na istniejące fundamenty.
 Crisp jest programem, który umożliwia trójwymiarową analizą modelowanych
zagadnień, opartą na metodzie elementów skończonych, konsolidacji i stateczności
konstrukcji ziemnych i podłoża gruntowego. Program może być wykorzystywany
do przewidywania zachowania się konstrukcji (budynków, mostów, budowli
ziemnych), zmian parametrów mechanicznych i fizycznych gruntów obciążonych
budowlami. Obliczenia mogą być wykorzystane zarówno w warunkach
drenowanych oraz niedrenowanych podłoża gruntowego. Obliczenia przy użyciu
programu Crisp wykonywane są z wykorzystaniem wielu modeli odwzorowujących
zachowanie się gruntu pod obciążeniem jak: jednorodny liniowo-sprężysty,
jednorodny anizotropowy liniowo-sprężysty, niejednorodny liniowo-sprężysty
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(zmiana parametrów w profilu gruntowym), liniowo-sprężysty - idealnie
plastyczny, opartych na warunkach zniszczenia: Von Mises'a, Tresca, DruckeraPragera

i

Coulomba-Mohra,

modelu

stanu

krytycznego

Cam

clay,

zmodyfikowanego Cam clay i gruntu Schoefield. Dodatkowo w wersji 4
wykorzystywane są modele: nie stowarzyszone prawo płynięcia Coulomba-Mohra i
zawansowany

sprężysto-idealnie

plastyczny

model

Coulomba-Mohra,

hyperboliczny model Duncana Changa, oraz Lada i trzy powierzchniowy model
stanu krytycznego z kinematycznym wzmocnieniem gruntu.
 CODE_BRIGHT jest trójwymiarowym programem opartym na analizie elementów
skończonych przeznaczonym dla termiczno - hydro - mechanicznej analizy
przestrzennych ośrodków geologicznych. Program może być stosowany w analizie
przeprowadzanej w ramach geoinżynierii środowiskowej oraz projektowaniu
wysypisk i składowisk. Analizy mogą być przeprowadzane dla różnego stanu
naprężenie odkształcenie zarówno w warunkach pełnego nasycenia oraz dla
gruntów nienasyconych.
 Pollute jest programem komputerowym dającym rozwiązania w jedno wymiarowej
analizie równania dyspersja-adwekcja dla uwarstwionego podłoża. Przy użyciu tego
rozwiązania można wyznaczyć koncentrację zanieczyszczeń w gruncie w
określonym czasie i na określonej głębokości bez potrzeby określania
wcześniejszego tła bazowego. Program umożliwia podział podłoża na warstwy
różniące się parametrami oraz uwzględnia ich zmiany w czasie spowodowane np.
uszkodzeniem

podłoża,

źródła

zanieczyszczenia

oraz

kierunku

migracji

zanieczyszczeń. Migracja zanieczyszczeń przez podłoże uwzględnia różne
mechanizmy transportu (adwekcja, dyfuzja, dyspersja) zależne od rodzaju gruntu,
struktury, stopnia nasączenia oraz interakcji grunt-zanieczyszczenie.
 Slope/W jest programem, opartym na teorii równowagi, umożliwiającym obliczenia
stateczności skarp konstrukcji gruntowych oraz naturalnych zboczy skalnych.
Slope/W znajduje zastosowanie w analizie i projektowaniu konstrukcji ziemnych,
budownictwa ogólnego i wodnego oraz górniczego. Program umożliwia
zastosowanie

zmiennych

powierzchni

poślizgu,

uwzględnienia

podłoży

uwarstwionych o różnych parametrach obliczeniowych, zmian tych parametrów
oraz ciśnienia wody w porach na różnych etapach obliczeń.
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 GMS (Ground Modelling System) jest programem służącym do modelowania
przepływu wody gruntowej oraz transportu zanieczyszczeń.
Kolejny program inżynierski, popularny zarówno na rynku Polskim jak i w całej Europie
oraz wykorzystywany w niniejszej pracy do obliczeń i modelowania zachowania się
wzmocnionego ośrodka gruntowego, to program Z_Soli [99]:
 Z_Soil jest programem opartym na metodzie elementów skończonych (MES),
ukierunkowanym na rozwiązywanie różnorodnych praktycznych problemów
projektowych i wykonawczych szeroko pojętej geotechniki, a w szczególności
zagadnień: fundamentowania, ziemnych i betonowych budowli hydrotechnicznych,
budownictwa drogowego i mostowego, górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
Zakres zadań, objęty niniejsza praca doktorska został wykonany przy użyciu
właśnie tego programu, gdyż został on wykorzystywany na etapie prac studialnych,
badań naukowych w celu przeprowadzenia niezbędnych analiz stanu naprężeń i
deformacji w ośrodku gruntowym w zaprojektowanych modelach obliczeniowych.
Typowe zastosowania tego programu, to: ocena nośności i stateczności budowli
ziemnych, prognozowanie przemieszczeń, ocena wpływu wykopów na stan
obiektów istniejących, analiza współpracy układu ośrodek gruntowy-konstrukcja,
analiza przepływu cieczy przez ośrodek gruntowy i jego wpływu na stan
mechaniczny układu. W większości przypadków analizy wykonywane przez system
wymagają jedynie typowych (normowych) charakterystyk ośrodka gruntowego.
Stosowanie programu Z_Soil w praktycznej działalności inżynierskiej umożliwia
efektywne

i

niezawodne

rozwiązywanie

najtrudniejszych

zagadnień

geotechnicznych, a w szczególności takich, wobec których bezradne są metody
tradycyjne. Zastosowany do obliczeń może być zarówno model płaskiego stanu
odkształcenia z osiową symetrią, jaki i możliwa jest analiza 3D – statyka ośrodka
jedno- lub dwu- fazowego, oszacowanie nośności granicznej lub współczynników
pewności z uwagi na możliwość utraty stateczności, filtracja ustalona i nieustalona,
konsolidacja i pełzanie. Analizy przepływu i deformacji mogą być dokonywane w
pełnym wzajemnym sprzężeniu lub niezależnie od siebie. Modele konstytutywne
jakie można przyjąć do obliczeń to między innymi: modele sprężysto-plastyczne z
warunkami plastyczności Coulomba-Mohra izotropowym i dla ośrodka z wieloma
płaszczyznami

osłabień,

Druckera-Pragera+CAP,

Rankina,

Hoek-Browna,

Menetrey-Willama, z możliwym niestowarzyszonym prawem płynięcia. Ponadto
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model hipo-sprężysty Duncana Changa. Niezależnie, każdy z modeli może
uwzględniać cechy reologiczne szkieletu (pełzanie liniowe lub nieliniowe) oraz
liniowe prawo Darcy w strefie pełnego nawodnienia, z opisem strefy niepełnej
saturacji wg teorii van Genuchtena. Cechy różniące Z_Soila od innych dostępnych
systemów analizy MES, a stanowiące o jego szczególnej przydatności w
modelowaniu numerycznym zagadnień geotechnicznych polegają na wbudowaniu
szeregu mechanizmów ułatwiających modelowanie zgodne z rzeczywistym
przebiegiem procesów fizycznych zachodzących podczas wznoszenia i eksploatacji
obiektów. Wymienić tu należy możliwości: automatycznej generacji stanu naprężeń
in-situ, automatycznego wyznaczanie krzywej depresji i zakresu strefy przesiąkania
w zagadnieniach filtracji ustalonej i nieustalonej, ponadto automatycznego
obciążania szkieletu gruntowego siłami pochodzącymi od wyporu i ciśnienia
spływowego poprzez uwzględnienie koncepcji rozkładu naprężeń w ośrodku
dwufazowym wg koncepcji Terzaghiego i automatycznej generacji warunków
brzegowych typowych dla zadań geotechnicznych. Podczas procesu symulacji
numerycznych istnieje możliwość zatrzymania, modyfikacji danych i kontynuacji
analizy po zmianie cech ośrodka (np. wywołanych procesem zamrażania czy
iniekcją), ponadto można uruchomić algorytm oceny współczynnika pewności
budowli

w

każdym

etapie

analizy

(metodą

redukcji

parametrów

wytrzymałościowych ośrodka) i powrotu do przebiegu podstawowego i co również
bardzo ważne efektywnie rozwiązywać duże problemy geotechniczne (~100 000
równań).
Algorytmy użyte w module obliczeniowym systemu Z_Soli są oparte na wynikach
najnowszych badań publikowanych w literaturze oraz na własnych pracach
badawczych autorów systemu. Dotyczy to w szczególności algorytmów całkowania
równań konstytutywnych oraz algorytmów aproksymacji skończenie elementowej
(elementy EAS). Dzięki temu możliwe stało się efektywne pokonanie znanych
trudności obliczeniowych pojawiających się w analizie niektórych typów zadań
sprężysto-plastycznych związanych z geotechniką i uzyskiwanie w licznych testach
wyników analiz zgodnych z mierzonymi w warunkach polowych.
Komunikacja użytkownika z systemem odbywa się w trybie interaktywnym przy
wykorzystaniu okien dialogowych. System obliczeniowy Z_Soil wyposażony jest
w

PRE-procesor

graficzny

umożliwiający

budowę

nawet

najbardziej

skomplikowanych 2- i 3-wymiarowych modeli numerycznych. Z kolei POST71
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procesor

umożliwia

wizualizację

wyznaczonych

wielkości

fizycznych

w

rozmaitych formach graficznych - planów warstwicowych i map, wykresów wzdłuż
zadanych linii (płaszczyzn) przekrojowych, pól wektorowych i tensorowych.
Ponadto można śledzić przebiegi czasowe dowolnych wielkości stanu występujące
w modelu. Tworzona informacja graficzna może być przekazywana do dowolnego
oprogramowania działającego w pod kontrolą systemu MS-Windows. Elementy z
jakich można budować modele to: 2D continuum (standard, B-bar, EAS), belkowe
(powłokowe w zagadnieniach osiowo-symetrycznych), prętowe (kotwy, zbrojenie),
kontaktowe, przełączalnych warunków brzegowych dla ciśnienia, kontinuum 3D,
powłoki, belki 3D, membrany [99].
2.2 Parametry charakteryzujące wybrane modele ośrodka gruntowego
W celu stworzenia modelu obliczeniowego, upraszczamy złożoną naturę gruntu do modelu
teoretycznego. Parametry tego modelu charakteryzują grunt rzeczywisty. Specyfika gruntu,
między innymi, polega na tym, te trudno go opisać jednym jednoznacznym modelem. W
zależności od rozwiązywanego zadania geotechnicznego dobieramy najbardziej adekwatny
model. Do opisu samego modelu oraz do wyznaczenia charakterystyki współpracy gruntu
z elementami konstrukcyjnymi tj. fundament, elementy wzmacniające, ściany oporowe
itp., posiłkujemy się pewnymi wielkościami, które można wyznaczyć podczas testów
laboratoryjnych oraz badań in-situ lub monitoringu wykonanych już i współpracujących
elementów konstrukcyjnych z podłożem gruntowym. Wybór parametrów materiałowych
modelu do analizy określonego zagadnienia brzegowego geotechniki jest kompromisem
pomiędzy precyzją oceny wielkości projektowych (przemieszczeń, naprężeń), a
możliwościami realizacyjnymi. Po pierwsze dostępność odpowiedniego software'u, a po
drugie techniczne warunki badań materiałów, determinują parametry przyjmowane jako
informacje na wejściu dla wykonywanych analiz i symulacji. W Tablicy nr 1
przedstawiono podstawowe parametry fizyczne, a w Tablicy nr 2 parametry mechaniczne
charakteryzujące wybrane modele ośrodka gruntowego.
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Tablica nr 1.

Parametry fizyczne charakteryzujące modele ośrodka gruntowego
Nazwa
Symbol Jednostka
Wskaźniki identyfikujące
Ciężar objętościowy
[kN/m3]
γ
Ciężar właściwy
[kN/m3]
γs
Wskaźnik skonsolidowania gruntu
β
Wilgotność
w
[%]
Wilgotność optymalna
wopt
[%]
Porowatość
n
Wskaźnik osiadania zapadowego
imp
Identyfikator stanu fizycznego gruntu spoistego
IL
Identyfikator stanu fizycznego gruntu niespoistego
ID
Wskaźnik różnoziarnistości
U
Stopień wilgotności
Sr
Wskaźnik zagęszczenia
IS
Wskaźnik odkształcenia
Io
Tablica nr 2.

Parametry mechaniczne charakteryzujące modele ośrodka gruntowego
Model
Nazwa
Symbol
Jednostka
Moduł sprężystości
E
[MPa]
Model
Sprężysty
Współczynnik Poissona
ν
Model
CoulombaMohra
(C-M)

Moduł sprężystości
Współczynnik Poissona
Kąt tarcia wewnętrznego
Spójność

E
ν
φ
c

[MPa]
o
[]
[kPa]

Model
DruckeraPragera
(D-P)

Moduł sprężystości
Współczynnik Poissona
Kąt tarcia wewnętrznego
Spójność

E
ν
φ
c

[MPa]
[o]
[kPa]

2.3. Efekt skali
W celu stworzenia modelu ośrodka gruntowego z elementami wzmacniającymi
wykonanymi w założonej technologii, należy przyjąć założenia co do rodzaju wielkości
podobieństwa modelu do obiektu rzeczywistego, zarówno podobieństwa geometrycznego
jak i podobieństwa fizycznego. Powiązanie modelu z prototypem następuje poprzez tak
zwaną skalę podobieństwa. W przypadku, gdy mamy do czynienia z układem FLT (siła,
długość, czas) - podstawowymi skalami podobieństwa są skala sił (1a) i skala długości
(1b), która inaczej nazywana jest skalą podobieństwa geometrycznego:
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PV = PM / PP

(1a)

IV = IM/IP

(1b)

oraz skała odkształceń (1c) i skala czasu (1d):
εV = εM/εP

(1c)

tV = tM/tP’

(1d)

W powyższych wzorach (1a-d) indeks M – oznacza, że dana wielkość odnosi się do
modelu, indeks P - wskazuje, że dana wielkość odnosi się do prototypu (obiektu
rzeczywistego), natomiast indeks V -

wskazuje,

skale

podobieństwa

powyższych

wielkości. Za pomocą podstawowych skal podobieństwa (zwanych też simpleksami)
wyraża się pochodne skale podobieństwa [73]. Wielkości tych jest bardzo dużo.
Ważniejsze z nich to:
podobieństwo powierzchni:

AV = I V 2

podobieństwo objętości:

VV = IV 3
.

(2a)
(2b)
-1

podobieństwo prędkości:

vV = I V t V

podobieństwo naprężeń:

σV = PV . IV -2

(2c)
(2d)

Dla potrzeb niniejszej pracy, w celu zachowania podobieństwa fizycznego uwzg1ędniono
charakterystyki materiałowe, które w fizycznym układzie jednostek odpowiadają stałym
fizycznym - skale charakterystyk materiałowych takich jak: gęstość, ciężar objętościowy,
stopień plastyczności, itp. (ρV, γV, IL). Współczynnik Poissona, jako wielkość
bezwymiarowa, sama stanowi kryterium podobieństwa. W celu zachowania podobieństwa
fizycznego, skale wszelkich bezwymiarowych wielkości fizycznych (simpleksy) powinny
być równe jedności. Teoria podobieństwa modelowego stoi na stanowisku, że wybierając
ten sam materiał dla modelu i obiektu, i stawiając warunek εV = 1, dane zjawisko należy
badać przy skali długości IV = 1, czyli w skali naturalnej. W związku z takimi założeniami,
przedstawione w niniejszej pracy badania polegające na modelowaniu ośrodka gruntowego
z elementami wzmacniającymi opierały się na danych materiałowych ośrodka gruntowego
pozyskanych z badań in-situ i badań laboratoryjnych, a podobieństwo geometryczne
całego współpracującego ze sobą układu było wierną kopią projektu wykonawczego i/lub
zmodyfikowanych
przypadków [73].
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Jednakże, pewnych informacji o modelowanym obiekcie nie udało się uzyskać z różnych
względów i dla tych parametrów zakładając skale podobieństwa równą jeden,
poszukiwano odpowiednich wielkości. Jedną z takich wielkości był zasięg strefy
przejściowej o zmodyfikowanych parametrach fizycznych i wytrzymałościowych dla
danego typu technologii wzmacniania podłoża oraz dla analizowanego (ściśle określonego)
profilu geologicznego. Nieznane parametry ulepszonego założoną metodą gruntu, mogą
być określone w przybliżeniu na podstawie informacji pozyskanych z próbnych obciążeń,
jednakże w świadomości pozostaje fakt, iż wszelkie próby wyznaczenia takich wielkości
dają w efekcie jedynie prognozy opisu zmodyfikowanego ośrodka gruntowego o
stochastycznej naturze gruntu i ciągle nie poznanej dostatecznie specyfice. Norma
europejska EURCODE 7 stoi na stanowisku, że wyniki próbnych obciążeń mogą być
bezpośrednio wykorzystane w projektowaniu tylko wtedy, gdy wymiar płyty jest taki sam,
jak wymiar fundamentu. Wyniki badań płytą o mniejszej szerokości niż projektowany
fundament można ekstrapo1ować jedynie wtedy, gdy istnieje jednorodna warstwa gruntu
do głębokości równej dwóm szerokościom fundamentu [73]. Podobnie ostrożne zalecenia
dotyczą próbnych obciążeń pali o bardzo dużej średnicy. Tutaj norma europejska
EURCODE 7 uważa, że wprawdzie przeprowadzanie próbnego obciążenia pali o pełnych
wymiarach jest często nieuzasadnione, ale jednocześnie norma ta nakazuje, aby stosunek
średnicy pala próbnego do pala pracującego nie byt mniejszy od 0,5. W celu tworzenia
odpowiednich modeli obliczeniowych wzmocnionego podłoża gruntowego, jako dane na
wyjściu lub końcowe dane porównawcze brano miedzy innymi wyniki próbnych obciążeń
wykonywanych na rzeczywistym obiekcie po realizacji projektu wzmocnienia, tym
samym, spełnione zostały wytyczne zawarte w EUROCODE 7.
2.4. Modele gruntu
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstało wiele nowych lub zmodyfikowanych
istniejących modeli ośrodka gruntowego, w związku z różnymi typami i rodzajami
inwestycji realizowanych na podłożu o słabych parametrach wytrzymałościowych, a co za
tym idzie silnie i nierównomiernie odkształcalnych. Prognozowany charakter współpracy
podłoża gruntowego z elementami wzmacniającymi grunt i elementami konstrukcyjnymi
przekazującymi obciążenia z budowli na podłoże, przez przy użyciu modeli sprężystych
i/lub modeli sprężysto-plastycznych, był nie satysfakcjonujący gdyż otrzymywane
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wielkości prognozowanych przemieszczeń lub form deformacji oraz przewidywanej
nośności podłoża, rozbiegał się wynikami badań in-situ czy monitoringu. Tymczasem
precyzja takich prognoz może decydować o bezpieczeństwie posadowienia analizowanych
budowli, warunkować wybór różnych rozwiązań w aspekcie czasu realizacji, kosztów
realizacji itp. Dlatego poszukiwanie jak najlepszych modeli dla określonych metod
wzmacniania podłoża czy też modeli opisujących współprace budowli z określonym typem
podłoża gruntowego, jest zadaniem bardzo inspirującym, zarówno pod względem
naukowym jaki i praktyczno inżynierskim. Istnieje obecnie wiele propozycji modelowana
współpracy podłoża gruntowego z konstrukcją, coraz bardziej wyrafinowanych, lecz też
coraz trudniejszych do kalibrowania, numerycznej implementacji i weryfikacji. Ponadto
nie szuka się już jednego uniwersalnego modelu, tylko modeli odpowiednich dla danego
typu podłoża, a tym samym dla określonej metody czy technologii. Zapotrzebowanie na
nowe modele obliczeniowe wynika, ze zmieniających się w bardzo szybkim tempie
technologii oraz sposobu wykonawstwa poszczególnych metod wzmacniania podłoża
gruntowego. Zmienia się nie tylko sprzęt ale również w związku z zdobywanym
doświadczeniem ulepsza się i modyfikuje istniejące już metody i technologie. Ponadto
poszukiwanie nowych modeli jest możliwe w związku z rozwojem podstaw teoretycznych
(teorii), podstaw doświadczalnych (nowoczesna aparatura, oprogramowanie – hardware i
software komputerowy) i metod interpretacji wyników. Zarówno upraszczanie jaki i
komplikowanie modelu ma swoje granice. Stosowanie modeli liniowo sprężystych w
odniesieniu do gruntów nie wytrzymuje próby czasu i trudno je tutaj rekomendować. W
świetle nowych doświadczeń nawet w przedziale małych odkształceń ich zachowanie
daleko odbiega od liniowej sprężystości. Uwzględnienie plastyczności w modelu interakcji
elementu konstrukcyjnego z ośrodkiem gruntowym jest standardem. Trudniejszy jest
wybór generacji takich modeli. We wszystkich problemach stateczności i nośności, a także
w niektórych zagadnieniach interakcji budowli z podłożem, analiza z zastosowaniem
sprężysto-idealnie plastycznego modelu gruntu nie budzi zastrzeżeń [13]. Nie można tego
natomiast powiedzieć o klasycznych zagadnieniach współdziałania płytkiego fundamentu z
podłożem na poziomie obciążeń eksploatacyjnych (odległych od stanu nośności
granicznej), gdzie właściwy jest

model sprężysto-plastycznych o wzmocnieniu

izotropowym. Godnym polecenia wyborem może być np. propozycja Jardine'a – model
Modified Cam-Clay z nieliniowością małych odkształceń wtórnych. Istnieje bardzo wiele,
często bardzo od siebie koncepcyjnie odległych, różniących się stosowanymi
formalizmami, wielkościami, oznaczeniami modeli, z jednej strony daje duże możliwości
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wyboru i podejścia do problemu, a z drugiej jest przyczyną dużego zamieszania i trudności
w ich odpowiedniej ocenie i wyborze, w tym przypadku dla konkretnej metody i
technologii wzmacniania podłoża gruntowego. Na trudności takie zwraca uwagę Gudehus
[21].
Grunt rzeczywisty jako trójfazowy ośrodek rozdrobniony charakteryzuje się złożoną i
niestałą budową. Niejednorodność gruntu potęgują zróżnicowane właściwości lepkie i
zdecydowana przewaga deformacji plastycznych nad sprężystymi. Opisanie takiego
ośrodka wymaga jego idealizacji. Możemy wyróżnić modele sprężyste, sprężystoplastyczne i tzw. modele hipoplastyczne. Generalnie, różnią się one tym, że w modelu
hipoplastycznym związek pomiędzy przyrostami naprężeń i odkształceń jest nieliniowy,
gdy tymczasem w modelach sprężystych bądź sprężysto - plastycznych związek ten jest
liniowy, bądź biliniowy (tzn. liniowy, ale inny dla obciążenia i inny dla odciążenia).
Modele hipopliastyczne nie tylko wyrażają się złożonymi (uwikłanymi) funkcjami
naprężeń, ale ponadto nie są tak łatwo interpretowalne jak modele sprężyste czy
plastyczne. Po prostu brak jest dla nich możliwości przedstawienia powierzchni
plastyczności. Modele hipoplastyczne charakteryzują się wysokim stopniem uogólniania i
najwyraźniej wyprzedzają możliwości badawcze.
Jednakże, ze względów praktycznych, podstawowymi modelami są proste modele
sprężyste i sprężysto-plastyczne. Odkształcenia trwałe pojawiają się już przy bardzo
niewielkich odkształceniach całkowitych (εS=10-6÷10-5) i wraz z ich wzrostem udział
części nieodwracalnej systematycznie się zwiększa. Z modelami sprężysto-plastycznymi
związana jest koncepcja powierzchni charakterystycznych. Powierzchnie te, czyli
powierzchnie reprezentujące stany naprężenia efektywnego, osiągnięcie których pociąga
za sobą jakościową zmianę zachowania się materiału, w ogólności dzielimy na
powierzchnie plastyczności, powierzchnie ograniczającą i powierzchnie stanu granicznego.
Wiąże się z nimi odpowiednio: uplastycznienie, czyli pojawienie się odkształceń trwałych,
zależnych od ścieżki naprężenia efektywnego, ponadto przejście od odkształcalności
wtórnej do pierwotnej, któremu towarzyszy kilkakrotne zmniejszenie i zmiana charakteru
sztywności, a także zniszczenie plastyczne, tj. nieograniczony wzrost odkształceń
postaciowych przy stałym obciążeniu [45].
W przypadku modeli sprężysto idealnie plastycznych (schemat nr 10) powierzchnia
plastyczności zajmuje w przestrzeni naprężeń efektywnych stałe położenie. Powierzchnia
plastyczności F(σ’)=0, pokrywa się zarówno z powierzchnią stanu granicznego, jak i z
powierzchnią ograniczającą (np. powierzchnia Coulomba-Mohra, Druckera-Pragera).
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Rysunek nr 11. Powierzchnia plastyczności modelu sprętysto-idea1nie plastycznego w
trójwymiarowej przestrzeni niezmienników p'q'Θ’ [45]

Natomiast w przypadku modeli sprężysto-plastycznych o wzmocnieniu izotropowym
położenie powierzchni plastyczności w przestrzeni naprężeń podlega zmianom zależnym
od skalarowgo parametru wzmocnienia κ, będącego funkcją stanu odkształcenia
plastycznego εP (rysunek nr 12).

Rysunek nr 12. Powierzchnia plastyczności modelu sprężysto–plastycznego o wzmocnieniu
izotropowym w trójwymiarowej przestrzeni niezmienników p'q'Θ’ [45]
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Zmiany powierzchni, reprezentujące plastyczne wzmocnienie i osłabienie izotropowe,
mają charakter ewolucji homotetycznych (odpowiednio rozszerzania się i kurczenia,
którym nie towarzyszą sztywne przesunięcia i obroty). Oznacza to, że istnieje nieruchomy
biegun umiejscowiony najczęściej w początku układu (stan bez naprężeniowy) i
niezmienna oś powierzchni plastyczności. Jej konfiguracje, odpowiadają różnym
wartościom κ, mogą być zatem przedstawione w przestrzeni naprężeń jako
jednoparametrowa

rodzina

współosiowych

powierzchni

o

wspólnym

biegunie.

Powierzchnia plastyczności pokrywa się z powierzchnią ograniczającą, lecz nie z
powierzchnią stanu granicznego. Przeważająca większość modeli o wzmocnieniu
izotropowym dla gruntów rozwinięta została w ramach teorii stanu krytycznego gruntów,
(szeroko opisanej w pracach: Atkinsona, Bransby, Bulanda, Roscoe, Schofielda, Wrotha,
Wooda i in.,), której fundamentalnym założeniem jest istnienie otwartej (stożkowej)
powierzchni stanu krytycznego, nie należącej do rodziny zamkniętych powierzchni
plastyczności. Powierzchnia stanu krytycznego opisuje w tym ujęciu stan graniczny
ośrodka [45].
W przypadku modeli sprężysto-plastycznych o wzmocnieniu izotropowo-kinematycznym
powierzchnie ograniczająca i stanu granicznego nie różnią się formalnie i merytorycznie
niczym od analogicznych charakterystyk modeli o wzmocnieniu izotropowym.

Rysunek nr 13. Powierzchnia plastyczności modelu sprężysto plastycznego o wzmocnieniu
izotropowo - kinematycznym w trójwymiarowej przestrzeni niezmiermików p' q' Θ’
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Natomiast powierzchnia plastyczności podlega zmianom zależnym od skalarowego
parametru wzmocnienia izotropowego κ i wektorowego parametru wzmocnienia
kinematycznego ω, funkcjami stanu odkształceń plastycznych εP (rysunek nr 13).
Powierzchnia plastyczności obok rozszerzania się i kurczenia podlega wraz z rozwojem
odkształceń

plastycznych

wzmocnienie
nieprzenikania

sztywnym

kinematyczne.
powierzchni

Barierą

przesunięciom
dla

plastyczności

(translacji),

wypadkowych
przez

ewolucji

powierzchnię

reprezentującym
jest

warunek

ograniczającą,

równoznaczny z wewnętrzną stycznością w skrajnych położeniach. Aby warunek ten
spełnić, obie powierzchnie muszę być homotetyczne (jednokładne) w przestrzeni naprężeń.
Parametr wzmocnienia kinematycznego co ma przejrzystą interpretację fizyczną - jest to
wektor określający położenie charakterystycznego punku powierzchni plastyczności w
odpowiedniej przestrzeni naprężeń [43].
Model grunta, będąc idealizacją rzeczywistości materialnej, powinien ją możliwie dobrze
reprezentować. Grunty nie dają się opisać prawami liniowej sprężystości. Analiza
właściwości większości gruntów wskazuje na celowość uwzg1ędnienia odkształceń
trwałych oraz uzależnienie przebiegu zjawisk od ścieżek naprężenia. Wymagania te
spełniają dobrze rozwinięte i empirycznie zweryfikowane sprężysto-plastyczne modele
stanu krytycznego. Począwszy od lat pięćdziesiątych powstało wiele modeli. W pierwszej
kolejności należy wymienić modele opracowane przez twórców teorii stanu krytycznego,
skupionych na Uniwersytecie Cambridge wokół Roscoe'a (Roscoe, Schofield, Wroth,
Thurairajah, Burland). Należy odnotować prace Houlsby'ego, Wrotha, Wooda [53] oraz
Mroza ze współpracownikami [68], [69], oprócz grupy Mroza spośród badaczy krajowych,
na szczególną uwagę zasługują prace Gryczmańskiego [43], [44].
Obszerną grupę wśród modeli spężysto-p1astycznych stanowią tzw. modele nasadkowe
(cap-models), bazujące na uogólnionym przez Druckera i Pragera oraz Shielda kryterium
Coulomba dla przestrzennego stanu naprężenia. Należy tu również odnotować prace
Baladiego i Rohaniego. Generalnie, model gruntu jest związkiem formalnym (zależnością
funkcyjną lub funkcjonalną) miedzy przyrostami naprężenia i odkształcenia. Parametry
tego związku są parametrami modelu gruntu (przy czym nie są to stałe materiałowe
gruntu).
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2.5. Równania modeli sprężysto – plastycznych
Grunt stanowi układ trójfazowy, gdyż zbudowany
jest z okruchów skalnych, ziaren i cząstek, które
tworzą szkielet gruntu, a zatem tworzą fazę stałą w
gruncie oraz z wolnych przestrzeni występujących
pomiędzy cząstkami gruntu, które to pory mogą
być

wypełnione

woda

lub

powietrzem,

a

najczęściej jednym i drugim. Wzajemny układ
Rysunek nr 14. Trójfazowa struktura
ośrodka gruntowego.

tych

trzech

faz

decyduje

o

wszystkich

właściwościach gruntów, zarówno fizycznych jaki
i mechanicznych.

Na rysunku nr 14 przedstawiono trójfazową strukturę ośrodka gruntowego, gdzie:
V – całkowita objętość gruntu [m3]

V = Va +Vw +Vs

Vs – objętość szkieletu gruntowego [m3]

Vs =

Vp – objętość porów [m3]

Vp = V - Vs

ms

ρs

(3a)
(3b)
(3c)

Ze względu na strukturę jaki i charakterystykę ośrodka gruntowego, można wymienić
różne modele gruntowe, przykładowo takie jak: model półprzestrzeni sprężystej, model
Winklera, model dwuparametrowy Pasternaka oraz modele konstytutywne gruntów model
Coulomba-Mohra, model stanu krytycznego Modified Cam-Clay, model DuncanaChange’a, itp. W dalszych rozważaniach przedmiotem analizy i badań będą modele
sprężysto – plastyczne gruntu. Dlatego na schemacie nr 10, przedstawiono, w ogólnym
schemacie klasyfikacyjnym, główny podział modeli sprężysto-plastycznych gruntu [45].
Podział modeli numerycznych przedstawiony na schemacie nr 10, wyodrębnia trzy grupy
modeli. Pierwsza uwzględnia cechy plastyczne tylko w stanie granicznym. Utożsamia się
je z plastycznym płynięciem bez zmiany obciążenia. W generacji drugiej obszar jest
większy, obejmuje bowiem również stany przedgraniczne, którym materiał wcześniej nie
podlegał, zwane w geomechanice stanami normalnej konsolidacji.
Pojęcie plastyczności wychodzi tu poza nieograniczone płynięcie ośrodka. Oznacza
istnienie odkształceń nieodwracalnych i wrażliwość na ścieżkę naprężenia. W trzeciej
generacji plastyczność pojawia się w całej fizykalnie dopuszczalnej podprzestrzeni
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naprężeń, z wyjątkiem niewielkich zmiennych obszarów lub punktów, związanych z
początkiem odciążania.
Schemat nr 10. Klasyfikacja sprężysto – plastycznych modeli ośrodka gruntowego [45].

SPRĘŻYSTO – PALSTYCZNE MODELE GRUNTU

II GENERACJA
MODELE PLASTYCZNE
WEWNĄTRZ
POWIERZCHNI
OGRANICZAJĄCEJ

I GENERACJA
MODELE
KLASYCZNE

modele
sprężysto
idealnie
plastyczne

modele
sprężysto plastyczne o
izotropowym
wzmocnieniu

modele
powierzchni
ograniczającej

modele o
wzmocnieniu
izotropowo kinematycznym

III GENERACJA
MODELE
UOGÓLNIONEJ
PLASTYCZNOSCI

Plastyczność
wielo
mechanizmowa

Plastyczność jedno
mechanizmowa

Formalizm matematyczny poszczególnych generacji wprowadzony jest za pomocą trzech
powierzchni charakterystycznych: stanu granicznego, ograniczającej i plastyczności,
opisanych ogólnymi równaniami:
Ff (σ) = 0,

F (σ,κ) = 0,

f (σ,κ,ω) = 0

(4)

gdzie: σ - stan naprężenia, κ - parametr wzmocnienia izotropowego, ω - parametr
wzmocnienia kinematycznego. Są to miejsca geometryczne punktów przestrzeni naprężeń,
osiągnięcie których oznacza odpowiednio: pojawienie się stanu granicznego (niszczącego),
przejście od stanu odciążenia - wtórnego obciążenia do stanu obciążenia pierwotnego (od
prekonsolidacji do normalnej konsolidacji), pojawienie się odkształceń trwałych,
zależnych od ścieżki obciążenia.
W generacji modeli sprężysto-idealnie plastycznych występuje tylko powierzchnia stanu
granicznego, która przejmuje także funkcje pozostałych. W modelach sprężystoplastycznych o wzmocnieniu izotropowym rozróżnia się powierzchnie: stanu granicznego i
plastyczności, przypisując ostatniej funkcje powierzchni ograniczającej. W generacji
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ostatniej wszystkie powierzchnie charakterystyczne występują explicite, jako obiekty
różne. Powierzchnia stanu granicznego jest nieruchoma w przestrzeni naprężeń.
Powierzchnia plastyczności w modelach o wzmocnieniu izotropowym podlega
rozszerzaniu lub kurczeniu, sterowanymi przez zmiany K. Analogicznych ewolucji doznaje
powierzchnia ograniczająca w modelach o wzmocnieniu izotropowo-kinematycznym.
Bardziej złożone mogą być zmiany powierzchni plastyczności, obejmują bowiem obok
rozszerzania

i kurczenia także ruchy sztywne, z reguły translacje, a w niektórych

zaawansowanych koncepcjach również rotacje.
Klasyfikacja sprężysto – plastycznych modeli gruntowych ma bardziej matematyczną niż
fizyczną naturę, a koncepcję takiej właśnie klasyfikacji można uzasadnić poprzez
przywołanie niektórych relacji i związków zachodzących dla równań konstytutywnych
postaci sprężysto – plastycznej ośrodka gruntowego [45]. Ogólna postać sprężysto –
plastycznego równania konstytutywnego jest następująca:
(5a)
(5b)

gdzie macierz sprężysto – plastyczna jest o postaci:
(6)
Natomiast moduł plastycznego wzmocnienia wyraża się w następujący sposób:

(7)
a warunki obciążenia, stanu neutralnego i odciążenia

(8)
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I generacja modeli
Równanie

(5b)

opisuje

w

tym

przypadku

zachowanie

się

gruntu

normalnie

skonsolidowanego, a więc podczas procesów obciążania na powierzchni ograniczającej
F(s’,k)=0, która jest tutaj jednocześnie powierzchnią plastyczności. Oznacza to założenie,
że zachowanie się gruntu prekonsolidowanego wewnątrz powierzchni ograniczającej
(F(s’,k)<0) jest sprężyste,
(9)
Parametry nF, nG są w rozważanym przypadku jednostkowymi wektorami normalnymi
odpowiednio do powierzchni plastyczności i potencjału, określonymi za pomocą (10 i 11).

(10)

(11)

Do ich identyfikacji wystarczy zatem zdefiniowanie funkcji F(s’,k) i G(s’,k). Parametr
KG jest modułem plastycznego wzmocnienia, danym przez (3), wymagającym dodatkowo
określenia funkcji wzmocnienia izotropowego h(ep). Wreszcie D oznacza macierz
sprężystości (12a),

(12a)

lub macierz D w postaci (12b) z uwzględnieniem w sprężystej anizotropii poprzecznej
gruntów w ujęciu Grahama i Houlsby’ego
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(12b)

gdzie, styczny moduł ściśliwości Kt, i styczny moduł ścinania Gt są następująco
zdefiniowane (13a i 13b):
(13a)
(13b)

W klasie sprężysto – idealnie plastycznej KG=0 oraz F=F(s’), G=G(s’) [45].
II generacja modeli
Relacje (5b), (8) zachowują w II generacji modeli ważność. Uwzględnia się tu jednak
plastyczność w obszarze prekonsolidacji. Modele o wzmocnieniu izotropowo –
kinematycznym czynią to za pomocą dodatkowych równań (12a), (13)
(14a)
(14b)

gdzie Dep - macierz sprężysto-plastyczna przyjmuje postać:
(15)
opisujących zachowanie się gruntu na powierzchni plastyczności lub powierzchni
obciążenia f(s-w, k)=0, homotetycznych z powierzchnią ograniczającą F(s’, k)=0 i stale
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pozostających w jej wnętrzu. Parametry nf i ng zdefiniowane są za pomocą formuł (16a),
(16b).

(16a)

(16b)

Do ich identyfikacji potrzebne jest określenie funkcja f(s-w, k) i g(s-w, k). Wartości
parametru wzmocnienia kinematycznego w i modułu Kg określone są na podstawie praw –
odpowiednio wzmocnienia kinematycznego i interpolacji, zależnych od koncepcji modelu.
W jądrze sprężystym wewnątrz powierzchni plastyczności obowiązują związki (9). Klasa
modeli powierzchni ograniczającej posługuje się dla opisu reakcji na obciążenie gruntu
prekonsolidowanego równaniami:
(17)

Różnią się one od (5b) modułem wzmocnienia Kg, związanym z bieżącym stanem
naprężenia w obszarze F(s’, k)<0, określanym w drodze interpolacji. Należy dodać, że nF,
nG i D są wartościami w tzw. punkcie zwierciadlanym powierzchni ograniczającej,
wyznaczanym metodą odwzorowania radialnego [45].
III generacja modeli
III generację tworzą, wg schematu nr 10, modele o uogólnionej plastyczności, których
koncepcja powstania opierała się na założeniu, iż nie wymagają użycia powierzchni
chrakterystycznych. Punktem wyjścia jest rozróżnienie opisu reakcji gruntu na obciążenie i
odciążenie. Tak więc, w pierwszym przypadku można zapisać:
(18)
natomiast w drugim
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(19)
gdzie nL i nU są jednostkowymi wektorami wyznaczającymi kierunki przyrostu
odkształcenia plastycznego, a KL i KU – modułami plastycznymi określającymi ich
amplitudy, odpowiednio podczas obciążania i odciążania. Symbol n oznacza jednostkowy
wektor normalny do pewnej powierzchni przechodzącej przez punkt naprężenia P, który
umożliwia rozróżnienie między przyrostem naprężenia ds’ będącym obciążeniem i
odciążeniem. Służą temu warunki (20a) i (20b):
(20a)
(20b)

Odwrócenie związków (19) i (20) prowadzi do równań:
(21)

(22)

W przytoczonych równaniach sprężysto-plastyczności wielkości n, nL, nU, KL, KU nie są w
ogólności związane z pojęciami powierzchni ograniczającej, plastyczności i potencjału, co
zapewnia znacznie większą swobodę ich wyboru niż w przypadkach I i II generacji.
Jedynymi restrykcjami, nałożonymi na wybór funkcji modułów, są warunki:
KL = 0, KU = 0

w przypadku idealnego płynięcia,

KL = ∞ , KU = ∞

gdy odkształcenia są czysto sprężyste,

KL< 0, KU < 0

w zakresie plastycznego osłabienia.

Ograniczenie doboru n,

nL, nU wynika z warunku

nT . nL > 0 i nT . nU < 0.
Przyrost odkształcenia

plastycznego jest

wyrażony wzorem (23),

(24) i (25):
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(23)

(24)

(25)

2.6. Model sprężysto - idealnie plastyczny
Modele sprężysto-idealnie plastyczne ze stowarzyszonym prawem płynięcia mogą się
różnić od siebie koncepcją powierzchni plastyczności i właściwościami sprężystymi. W
przypadku prawa niestowarzyszonego dodatkowym wyróżnikiem jest potencjał plastyczny.
Na Schemacie nr 11 pominięto aspekt sprężystości uznając, że koncepcja powierzchni
plastyczności, ewentualnie potencjału, stanowi wiodącą cechę istniejących propozycji
klasyfikacji. Wspólnym mianownikiem przedstawionego podziału modeli jest zależność
powierzchni plastyczności od efektywnego naprężenia średniego [45].
Schemat nr 11.
Klasyfikacja sprężysto – idealnie plastycznych modeli ośrodka gruntowego [45].
MODELE SPRĘŻYSTO –IDEALNIE PLASTYCZNE

Stowarzyszone Prawo Płynięcia

Niestowarzyszone Prawo Płynięcia
- M. Janike-Shielda 1959
- M. Kwaszczyńskiej-Mroza 1967

Powierzchnie izotropowe
- M. Coulomba-Mohra 1773
- M. Gudehusa 1973
- M. Lade’a-Duncana 1975
- M. Druckera-Pragera 1952
- M. Zienkiewicza-Pandego 1977
- M. Matsuoki-Nakai 1982
- M. Podgórskiego 1982
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Powierzchnie anizotropowe
- M. Sobotki 1966
- M. Boehlera-Sawczuka 1970
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Na rysunku nr 15 pokazano ogólny charakter zależności pokazany z schematu nr 11.
Poszczególne modele o stowarzyszonym prawie płynięcia i izotropowej powierzchni
plastyczności różnią się od siebie szczegółami geometrii przekroju izotropowego i
dewiatorowego.

Rysunek nr 15. Typowa powierzchnia
plastyczności sprężysto-idealnie
plastycznego modelu gruntu.

Zdolność modeli sprężysto-idealnie plastycznych do poprawnego opisu podstawowych
właściwości mechanicznych gruntów jest bardzo ograniczona. Przewidują one
występowanie odkształceń trwałych i efektów historii obciążania tylko w strefach masywu
gruntowego objętych stanem granicznym. Przybliżone uwzględnienie nieliniowości
monotonicznego odkształcania w stanie przedgranicznym wymaga wprowadzenia
odpowiednio za- awansowanego prawa sprężystości. Z powyższych względów omawiana
klasa znajduje uzasadnione zastosowanie tylko w zagadnieniach nośności podłoża
budowli, stateczności skarp, itp., w których stan graniczny decyduje o przebiegu zjawisk.
2.7. Model Coulomba-Mohra
Najpowszechniejszy, spośród klasycznych modeli sprężysto-plstycznych, jest sprężystoidealnie plastyczny model Coulomba-Mohra. Dla modelu tego powierzchnia plastyczności
ograniczająca i stanu granicznego są tożsame (Rysunek nr 16) i w układzie p, q, Θ
wyrażają się zależnością:
F(q’,p’,Θ’) = p’ sinφ’ – 1/3 q’(√3cosΘ + sinΘ sinφ’) + c’.cosφ’ = 0

(26)

lub w przekroju izotropowym (Θ = − π/6)
q’ = (6sinφ’)/ (3-sinφ’).p’ + (6c’cosφ’)/ (3-sinφ’)

(27)
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gdzie c’ i φ’ są parametrami modelu i tylko tu występują. Parametry te mają prostą
interpretację fizyczną (rysunek nr 17)

Rysunek nr 16a i 16b. Model Coulomba – Mohra

Rysunek nr 17. Graficzna interpretacja parametrów modelu Coulomba-Mohra (c’ i φ’)

2.8. Model Druckera - Pragera
Warunek Coulomba-Mohra powierzchnia ostrosłupa w przestrzeni naprężeń głównych,
(Rysunek nr 16) jest zaimplementowany w ramach formalizmu sprężysto – plastyczności
wielopowierzchniowej w systemach obliczeniowych tj. Crisp, Z_Soil, Plaxis czy inne.
Jednakże w obliczeniach praktycznych niekiedy korzystne jest stosowanie warunku
Druckera-Pragera. Ten ostatni wyraża się powierzchnią stożka przybliżającego ostrosłup
Coulomba-Mohra (rysunek nr 18).
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Rysunek nr 18. Powierzchnia
plastyczności Druckera-Pragera.

Zauważa się pewną dowolność w aproksymowaniu ostrosłupa Coulomba-Mohra.
Przyjmowana jest zarówno obwiednia zewnętrzna jak i wewnętrzna, a czasami
powierzchnia pośrednia. Jednak najczęściej korzysta się z obwiedni zewnętrznej (rysunek
nr 19). W niektórych przypadkach stosowanie warunku Druckera-Pragera znacznie
zwiększa efektywność obliczeniową.

Rysunek nr 19.
Ślad przecięcia powierzchni
plastyczności Druckera-Pragera
płaszczyzną oktaedryczną.

W niniejszej pracy do obliczeń i symulacji numerycznych przyjmowano powierzchnie
graniczne wg Coulomba-Mohra oraz wg Druckera-Pragera i w zależności od rodzaju
podłoża oraz metody wzmacniania, wyniki symulacji numerycznych raz jednego a raz
drugiego kryterium były bardziej zbieżne do wyników otrzymanych z badań terenowych.
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Rysunek nr 20. Interpretacja graficzna modelu Druckera-Pragera i Coulomba-Mohra.

Jedną z podstawowych cech wybranych i analizowanych modelów jest opis
mechanicznego zachowania się materiałów poszczególnych stref. Kryterium Druckera–
Pragera, dobre jest do opisu deformacji betonu, skał i gruntu. Stanowi ono modyfikację
kryterium płynięcia Hubera–Misesa, gdzie uwzględniono wpływ składnika naprężenia
hydrostatycznego na płynięcie poprzez włączenie dodatkowego członu do warunku
Hubera–Misesa:

αI 1 + ( J 2 )1 / 2 = k '

(28)

Powierzchnia płynięcia ma formę stożka obrotowego. Aby koło Druckera – Pragera było
zbieżne z zewnętrznymi wierzchołkami sześciokąta Coulomba – Mohra, należy położyć:

α=
k' =
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2 ⋅ sin φ
(3 − sin φ ) ⋅ 3
6c cos φ
(3 − sin φ ) ⋅ 3

(29 a,b)
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Natomiast zbieżność z wewnętrznymi wierzchołkami sześciokąta Coulomba – Mohra
może być uzyskana poprzez ustalenie następujących wartości a i k’:

α=
k' =

2 ⋅ sin φ
(3 + sin φ ) ⋅ 3
6c cos φ

(30a,b)

(3 + sin φ ) ⋅ 3

2.9. Założenia dla modeli podłoża gruntowego z elementami wzmacniającymi
W myśl ogólnych założeń mniejszej pracy, głównym zadaniem, jakie zostało tutaj
postawione jest stworzenie odpowiednich modeli numerycznych podłoża gruntowego z
elementami wzmacniającymi wykonanymi za pomocą wybranych metod i technologii.
Zaproponowane modele pozwolą na oszacowanie nośności i formy deformacji
wzmocnionego

podłoża,

początkowo-brzegowego

w

oparciu

o

rozwiązanie

dla

układu

konstrukcja

–

odpowiedniego
element

zagadnienia

wzmacniający

–

współdziałający masyw gruntowy, poddanego obciążeniu. W niniejszej pracy analizowano
zastosowanie modelu Coulomba – Mohra i Drackra – Pragera do opisu współpracy
wzmocnionego podłoża gruntowego z konstrukcją przenoszącą obciążenia z budowli.
Zagadnienia brzegowe dla postawionych zadań, tworzą równania równowagi, związki
kinematyczne, związki konstytutywne, warunki początkowe, brzegowe i kontaktowe.
Część równań ma charakter uniwersalny i jest wspólna dla mechaniki ciała
odkształcanego. pozostała część opisuje geometrię rozważanego układu i zewnętrzne pole
obciążeń oraz właściwości mechaniczne ciał tj. związki konstytutywne. Sformułowanie
zagadnienia brzegowego wymaga więc określenia geometrii analizowanego obszaru z
wytyczeniem jego stref jednorodnych, sprecyzowania statycznych i kinematycznych
oddziaływań otoczenia, oraz modeli matematycznych, opisujących zachowanie się
materiału elementu wzmacniającego i współpracy wykonanego wzmocnienia z podłożem
gruntowym.
Geometrię układu narzuca metoda i technologia wybranego wzmocnienia podłoża
gruntowego. Naturalnym modelem geometrycznym pali jest walec o długości L i
przeciętnej średnicy D, jeśli chodzi o kolumny naturalny model geometryczny nie jest
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funkcją stałą, gdyż zależy od stanu i rodzaju gruntu w jakim jest formowany, a także a
może przede wszystkim od technologii w jakiej zostaje ona wykonana.
W prostym ujęciu obciążenie zewnętrzne działające przykładowo ze słupa na stopę
fundamentową lub z konstrukcji nawierzchni drogi na nasyp komunikacyjny, a następnie
na wzmocnione podłoże, przeważnie działa na układ osiowo symetrycznie. Z elementami
wzmacniającymi podłoże współdziała teoretycznie otoczenie półprzestrzenne. Klasyczne
modele MES masywu gruntowego mają wymiary ograniczone, których wielkość
przyjmuje się jako wyodrębniony myślowo z półprzestrzeni dostatecznie rozległy obszar
symetryczny względem obiektu inżynierskiego, tak, by założona idealizacja warunków
brzegowych na powierzchni nie zaburzała istotnie rozkładu naprężeń i przemieszczeń w
elemencie wzmacniającym (kolumnie kamiennej czy palu) oraz w jego bliskim
sąsiedztwie. Standardowe niejako warunki brzegowe dla wyciętej bryły obejmują warunki
poziomego unieruchomienia i swobodnego poślizgu pionowego wzdłuż powierzchni
bocznej (31) i całkowite unieruchomienie bryły na powierzchni dolnej (32).
Dla analizowanych przypadków można to zapisać jako:

u (x) = 0
u (x) = w (x) = 0

τrz (x) = 0
x = (r, z) ∈ Θz

x = (r, z) ∈ Θr

(31)
(32)

Ze względu na to, że najpierw badano numerycznie rozkład przemieszczeń i naprężeń dla
pojedynczej kolumny lub pala, a z założenia wzmacnianie podłoża gruntowego polega na
współpracy grupy elementów wzmacniających z podłożem gruntowym, przy przenoszeniu
obciążeń z obiektów inżynierskich na grunt, to przyjmowany do symulacji modelowany
obszar

wokół

elementu

wzmacniającego,

wynikał

bezpośrednio

z

szeregu

przeprowadzonego badań numerycznych. Przyjęte do obliczeń różne geometrie siatek
obliczeniowych zostały przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy.
Wykonane badania i analizy wykazały, że dla modelu pojedynczego elementu
wzmacniającego wystarczający jest schemat połówkowy, który swym zasięgiem obejmuje
połowę elementu wzmacniającego z obszarem podłoża gruntowego o szerokości do L,
gdzie L – jest długością elementu wzmacniającego oraz o wysokości większej lub równej
2L.
Podstawową cechą zaproponowanego modelu podłoża gruntowego z elementami
wzmacniającymi w postaci kolumn kamiennych i pali jest opis mechanicznego zachowania
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się materiałów stref. Zakłada się ogólnie, że są to ośrodki sprężysto-plastyczne, opisane
tym samym prawem konstytutywnym, różniące się wartościami parametrów fizycznych i
wytrzymałościowych. Klasa sprężysto-plastycznych modeli geomateriałów jest bardzo
szeroka, a w literaturze znaleźć można mnóstwo najróżniejszych propozycji. Zgodnie z
przyjętym schematem nr 10, rozważa się trzy generacje modeli: sprężysto – idealnie
plastyczny, sprężysto – plastyczny o wzmocnieniu izotropowym i sprężysto–plastyczny o
wzmocnieniu izotropowo – kinematycznym. We współczesnej geotechnice, szerokie
miejsce zajmuje ESE - experimental soil engineering, zwana eksperymentalną inżynierią
gruntową, która zajmuje się opisem interakcji środowiska geotechnicznego poprzez coraz
bardziej wyrafinowane związki i prawa konstytutywne. Z jednej strony model powinien
być najprostszy a z drugiej powinien uwzględniać jak najwięcej zależności i opisywać jak
najdokładniej parametry fizyczne i wytrzymałościowe ośrodka gruntowego i elementów go
wzmacniających, a także zjawiska zachodzące w gruncie w wyniku zmodyfikowania
podłoża.
Wszystkie współczesne modele uwzględniają plastyczność. W problemach stateczności
i nośności, a także w niektórych zagadnieniach interakcji budowli z podłożem, analiza z
zastosowaniem sprężysto-idealnie plastycznego modelu gruntu nie budzi zastrzeżeń,
dlatego w niniejszej pracy założono dla analizowanego ośrodka gruntowego sprężystoplastyczne modele – generację sprężysto-idealnie plastyczną. Wybór taki motywuje się
dominującą rolą strefy ścinania wzdłuż pobocznicy elementu wzmacniającego i
możliwością występowania względnie dużych obszarów stanu granicznego pod
stosunkowo małą jego podstawą. Przyjęcie powierzchni granicznej Coulomba-Mohra lub
Druckera-Pragera odpowiada wynikom z przeprowadzonych doświadczeń empirycznych.
Dla analizowanych zagadnień poszukiwano rozwiązania na gruncie mechaniki continuum,
natomiast do rozwiązania zagadnień brzegowych wykorzystano program Z_Soil oparty na
MES. Geometria obszaru przyjmowanego do obliczeń wynikała z założeń projektowych
dla danego obiektu inżynierskiego, dla którego wzmacniano podłoże, zastosowanej metody
i technologii wzmocnienia, a także z celu, jakiemu maiły służyć przeprowadzane
symulacje numeryczne. Otoczenie współpracujące z elementami wzmacniającymi podłoże
przyjmowano tak, aby założona idealizacja warunków brzegowych na powierzchni
ograniczonego wymiaru masywu gruntowego, poprzez wycięcie z półprzestrzeni
dostatecznie rozległego obszaru, nie zaburzyła rozkładu naprężeń i przemieszczeń w
sąsiedztwie analizowanego elementu wzmacniającego.
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W przeprowadzanych analizach i symulacjach numerycznych, głównie badano zmianę
parametrów nośności podłoża gruntowego, a także zmianę formy jego deformacji w
wyniku zmiany rozstawu i ilości elementów wzmacniających, a także w związku z różnym
zasięgiem i różną wartością parametrów stref przejściowych wokół elementów
wzmacniających. Do rozważań obliczeniowych przyjmowano przeważnie schematy
połówkowe,

mając

na

uwadze

symetrię

elementów

konstrukcyjnych

budowli

współpracujących z zmodyfikowanym ośrodkiem gruntowym. Analizowane w niniejszej
pracy zagadnienia są modelami płaskimi, ich przestrzenny charakter uwzględniono
poprzez rozmycie parametrów opisujących poszczególne materiały modelu na określone
jednostki. Generalnie strukturę przyjętego do obliczeń modelu, można potraktować jako
trójstrefową, w skład, której wchodzi: podłoże gruntowe, element wzmacniający i strefa
kontaktowa.
2.10. Modelowanie elementów kontaktowych
Współczesne badania numeryczne i doświadczenia dotyczące współdziałania ciał o bardzo
różnych sztywnościach doprowadziły do koncepcji cienkich stref kontaktowych. Dla
modeli numerycznych wzmocnionego podłoża gruntowego, na styku dwóch elementów
skończonych charakteryzujących się zdecydowanie różnymi parametrami fizycznymi i
wytrzymałościowymi, zamodelowano linie kontaktowe. Linie kontaktowe nie posiadają
żadnego fizycznego odpowiednika, gdyż nie mają grubości ani ciężaru własnego, są one
generowana w celu polepszenia i usprawnienia zbieżności poszczególnych procedur
obliczeniowych. W proponowanych modelach numerycznych liniami kontaktowymi
odseparowano zarówno elementy modelujące nasyp od elementów modelujących
geosyntetyki, jaki i poszczególne elementy strefy przejściowych w modelu podłoża
gruntowego z elementami wzmacniającymi w postaci pali i kolumn.
Dla strefy kontaktowej zróżnicowano charakteryzujące je parametry w zależności od tego,
jakie rodzaje elementów odseparowywują oraz założono inne parametry na podstawie i
inne na pobocznicy zamodelowanych stref przy elemencie wzmacniającym grunt.
Parametry linii kontaktowej (contact) opisuje kat tarcia wewnętrznego (friction angle),
kohezja (cohesion), kąt rozszerzenia (dilatancy angle) oraz parametry opisujące sztywność
linii kontaktowej w postaci parametru Kn i Kt/Kn. Kohezje dla modelowanych linii
kontaktowych przyjmowano w przedziale 0-12 kPa, natomiast kąt tarcia wewnętrznego dla
pionowych linii kontaktowych oddzielających sztywny element wzmacniający od warstw
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otaczającego podłoża gruntowego przyjmuje się do opisu linii kontaktowej 2/3 F gruntu o
większym kacie tarcia wewnętrznego.

Rysunek nr 21. Model elementów kontaktowych oddzielających poszczególne elementy
modelu o znacznie różniących się parametrach.

Jeśli chodzi o kąt tarcia wewnętrznego dla poziomych linii kontaktowych oddzielających
sztywny elementy (nasypu lub fundamentu) przekazujący obciążenie zewnętrzne z
budowli na pierwszą warstwę podłoża gruntowego to, przyjmuje się do opisu linii
kontaktowej 3/4 F gruntu o większym kacie tarcia wewnętrznego. Ze względu na złożony
charakter ośrodka gruntowego, modelowanie interakcji grunt – konstrukcja w większości
opiera się na modelach funkcjonalnych, gdyż modele tego typu reprezentują zachowanie
systemu z punktu widzenia relacji wejście-wyjście. W rezultacie model „ignoruje”
wewnętrzną strukturę oryginalnego obiektu lub zjawiska, a celem jego budowy jest jedynie
przedstawienie związków funkcjonalnych, jednakże w tym konkretnym przypadku wybór
parametrów opisujących ośrodek gruntowy jest sprawą niezmiernie istotną i wpływającą
na rozwiązanie końcowe.
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Przedmiotem rozważań w przedstawianej pracy jest zagadnienie wzmacniania podłoża
gruntowego.

Gdy

zachodzi

konieczność

polepszenia

parametrów

fizycznych

i

mechanicznych gruntu, to wiele czynników tj. typ i rodzaj podłoża, projektowana wielkość
i rodzaj obciążenia, czas, całkowite koszty inwestycji, itp. ma bezpośredni wpływ na
wybór ostatecznej metody i technologii ulepszania podłoża. Jak zostało to już
przedstawione we wcześniejszych rozdziałach, ilość metod i technologii jest ogromna.
Ponadto proces modyfikacji tych wszystkich metod, zarówno ze wglądu na stosowanie
sprzętu o coraz to lepszych parametrach jak również mając na uwadze wdrażane nowe
patenty, ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Postęp współczesnej nauki i wiedzy, jaki
dokonuje się w tej dziedzinie, w większym stopniu opiera się na badaniach empirycznych,
które projektanci, wykonawcy i inwestorzy, zdobywają podczas realizacji konkretnej
inwestycji. Dlatego nacisk na kwestie doboru odpowiednich metod obliczeniowych do
poszczególnych technologii wzmacniani podłoża gruntowego jest duży.
Warunkiem podstawowym powodzenia tak założonego projektu badawczego, który polega
na znalezieniu odpowiednich modeli obliczeniowych dla danego typu wzmocnienia, jest
odnalezienie optymalnie prostych – z jednej strony, a oddających w swej analizie jak
najwierniej zachowanie się ośrodka gruntowego, z drugiej. Ponadto niezbędnym
elementem w takim procesie badawczym jest umiejętność doboru właściwych metod
analizy zebranych danych pod kątem postawionych hipotez i pytań, gdyż takie
postępowanie gwarantuje pełną realizację celów badawczych w badaniach naukowych.
Charakter przedstawionego tutaj projektu badawczego jest interdyscyplinarny, co
powoduje konieczność korzystania z różnych technik analizy i opracowywania danych
jednocześnie. Dlatego dostęp do narzędzi informatycznych, które nie tylko zaspakajają
często bardzo różne potrzeby zespołów badawczych, ale umożliwiają korzystanie z
najnowszych technik analitycznych, jest szczególnie dla tego projektu sprawą ważną.
3.1. Symulacje numeryczne deformacji podłoża gruntowego
Pierwsze przeprowadzane analizy i symulacje numeryczne, wchodzące w zakres niniejszej
pracy, dotyczyły głównie kolumn kamiennych. Analizie poddano zachowania się podłoża
wzmocnionego kolumnami z kruszywa kamiennego, gdzie w szczególności wzrost
nośności takiego zmodyfikowanego ośrodka oraz formę deformacji współpracujących ze
sobą elementów wzmacniających w ośrodku gruntowym i wpływu sposobu przekazywania
obciążenia na takie podłoże, był badany. Niniejsze zadania były opisywane w wielu
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pracach, zarówno dotyczących rozważań podstawowych: [42], [54], [78], jak i aplikacji:
[82], [84].
W

pierwszym

etapie

poszukiwania

odpowiednich

modeli

obliczeniowych

dla

wzmocnionego ośrodka gruntowego, zajęto się badaniem deformacji podłoża gruntowego
pod obciążeniem. Początkowe zadania jakimi się zajmowano miały swoje źródło w
geotechnice komunikacyjnej i były to głównie liniowe obiekty ziemny takie jak: nasypy
komunikacyjne pod autostrady, drogi ekspresowe itp. Jedną ze wspólnych cech łączących
te budowle jest charakter podłoża, na którym zostają one wybudowane oraz rodzaj i
wielkość przekazywanych obciążeń. Do rozwiązania problemu deformacji podłoża
gruntowego obciążonego nasypem drogowym, przyjęto modele płaskie, które zostały
opisane w pracach [23], [24].
Przeprowadzano szereg symulacji deformacji słabego podłoża w stanie "in situ" oraz
podłoża wzmocnionego kolumnami kamiennymi. Aby ukazać efekt rozwiązania - wpływ
kolumn na wielkość osiadań i rozkład naprężeń w podłożu gruntowym, przeanalizowano
trzy różne przypadki:
a) podłoże bez warstwy słabej
b) podłoże z warstwą słabą
c) podłoże z warstwą słabą wraz ze wzmocnieniem kolumnami żwirowymi
W celu odpowiedzenia na zadane na wstępie pytanie przyjęto sprężysto-plastyczne
właściwości materiałów i poszukiwano rozwiązania na gruncie mechaniki continuum. Do
rozwiązania zagadnień brzegowych wykorzystano program Z_Soil oparty na

MES.

Geometria obszaru przyjętego do obliczeń wynika z założonych wymiarów nasypu, które z
kolei są zdeterminowane normowymi wymogami – odpowiedniej szerokości pasów jezdni
jak i części pasa zieleni oraz poboczy drogi. Kolumny z kruszywa kamienno–żwirowego
ułożone są w siatce kwadratowej o rozstawie w osiach 2b, przy średnicy kolumny d, oraz
długość kolumny L. Na tym etapie pracy, nie interesowała nas metoda ani technika
formowania kolumn kamienno-żwirowych w gruncie. Badano zmianę parametrów
nośności podłoża gruntowego oraz zmianę formy jego deformacji, a jako kryterium
porównawcze brano efekt bez wzmocnienia w porównaniu z efektem po zamodelowaniu
tego samego podłoża gruntowego z elementem wzmacniającym. Do rozważań
obliczeniowych przyjmowano schematy połówkowe, wykorzystując symetrię i liniowość
budowli współpracującej z gruntem. Otoczenie współpracujące z kolumną przyjmowano
takie jak w klasycznym modelu MES, czyli masywu gruntowego o ograniczonych
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wymiarach, poprzez wycięcie z półprzestrzeni dostatecznie rozległego obszaru, tak, aby
założona idealizacja warunków brzegowych na powierzchni nie zaburzyła rozkładu
naprężeń i przemieszczeń w sąsiedztwie kolumn. Generalnie strukturę przyjętego do
obliczeń modelu, można potraktować jako trójstrefową, w skład, której wchodzi: podłoże
gruntowe, kolumna żwirowo – kamienna i strefa kontaktowa.
Jednym z przykładów obliczeniowych, było podłoże gruntowe w warstwą słabonośnych
gruntów organicznych, których właściwości reprezentowane przez parametry fizyczne i
mechaniczne zostały przedstawione na poniższych rysunkach. Pełna analiza zadania
dotyczy trzech przypadków, w celu lepszego uwidocznia roli, tak słabej warstwy, jak i
wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami. W pierwszym przypadku przyjęto podłoże
jednorodne o parametrach odpowiadających właściwościom piasku gliniastego w stanie
twardoplastycznym (Rysunek nr 22a i Tablica nr 3a).

Tablica nr 3a.
Parametry geotechniczne podłoża gruntowego:
Moduł ściśliwości
E 20.000,00 [kPa]
n
Współczynnik Poissona
0,32
g
Ciężar objętościowy
18,00 [kN/m3]
Kohezja
17,00
[kPa]
c
Kąt tarcia wewnętrznego F
17,00
[o]

Rysunek nr 22a. Schemat numeryczny
jednorodnego podłoża gruntowego – elementy o wymiarach 0,30 x 0,30 m oraz 0,60 x 0,90 m.

W drugim przypadku (Rysunek nr 22b), analizie numerycznej poddano podłoże
uwarstwione zawierające słabą warstwę usytuowaną między warstwami gruntów nośnych.
Warstwa ta zalega na głębokości 0,90 m poniżej poziomu terenu i jej miąższość przyjęta
do obliczeń numerycznych wynosi 1,80 m. Zestawienie parametrów geotechnicznych
warstwy słabej przedstawiono w Tablicy nr 3b.
Przypadek trzeci przedstawiony na rysunku nr 22c stanowi model obliczeniowy, przyjęty
do rozwiązanie postawionego na wstępie pytania dotyczącego nośności wzmocnionego
podłoża gruntowego oraz formy jego deformacji. Kolumnę kamienno–żwirową
charakteryzują następujące wymiary: długość L = 6,0 m oraz średnica d = 2r = 0,6 m.

103

Monika GWÓŹDŹ-LASOŃ

Przyjęto rozstaw kolumn przyjęto w siatce kwadratowej: b = 2,7 x 2,7 m. Dla materiału
opisującego kolumnę (żwir lub tłuczeń) przyjęto parametry takie jak w Tablicy nr 3c.

Tablica nr 3b.
Parametry geotechniczne warstwy słabej:
Moduł ściśliwości
E 15.000,00
n
Współczynnik Poissona
0,30
g
Ciężar objętościowy
14,00
Kohezja
10,00
c
Kąt tarcia wewnętrznego F
6,00

[kPa]
[kN/m3]
[kPa]

[o]

Rysunek nr 22b. Schemat numeryczny uwarstwionego podłoża gruntowego, gdzie
namuł występuje jako warstwa słaba.

Tablica nr 3c.
Parametry geotechniczne kolumny kamienno-żwirowej:
Moduł ściśliwości
[kPa]
E 150.000,00
n
Współczynnik Poissona
0,32
g
Ciężar objętościowy
20,00
[kN/m3]
Kohezja
5,00
[kPa]
c
F
Kąt tarcia wewnętrznego
40,00
[o]

Rysunek nr 22c. Schemat numeryczny
uwarstwionego podłoża gruntowego z
warstwa słabą oraz kolumna kamienno-żwirową.

Na tym etapie nie uwzględniano zmiany szerokości kolumny w zależności od rodzaju
gruntu przez jaki przechodzi, a także nie zamodelowano stref przejściowych, w których na
skutek technologii wykonywania kolumny kamiennej nastąpiło zmieszanie materiału
kolumny oraz gruntu bezpośrednio z nią sąsiadującego. Dla strefy kontaktowej
zróżnicowano parametry w podstawie i na pobocznicy kolumny. Zostały one przyjęte
zgodnie z sugestią zawartą w normie dla obliczania tarcia na ścianę oporową oraz w [13],
jako pośrednie między wartościami dla materiału kolumny i gruntu, równe 2/3 wartości
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kąta tarcia dla strefy otaczającej kolumnę i analogicznie wartość kohezji. Rozwiązanie
sformułowanego zadania przedstawiono na kolejnych rysunkach (rysunek nr 23 i 24).

a

b

Rysunek nr 23 a i b.
Wynik przeprowadzonych obliczeń dla jednorodnego
podłoża gruntowego bez uwzględnienia warstwy słabej
oraz elementu kolumny kamienno-żwirowej.

a

b

Rysunek nr 24 a i b.
Wynik przeprowadzonych obliczeń dla uwarstwionego
podłoża gruntowego z uwzględnieniem warstwy słabej
oraz elementu kolumny kamienno-żwirowej.

Z przeprowadzonych obliczeń numerycznych potwierdza się wpływ słabej warstwy i
elementu wzmacniającego w możliwości przenoszenia obciążeń przez podłoże gruntowe.
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O ile na jednorodne podłoże można dopuścić maksymalne obciążenie 274 [kPa], to
wystąpienie warstwy słabej redukuje tę wartość do 120 [kPa]. Mają przy tym miejsce
znaczne przemieszczenia w jej obrębie, świadczące o wypieraniu gruntu. W otrzymanych
rozwiązaniach uwidoczniony został wzrost nośności podłoża oraz ograniczenie wartości
przemieszczeń (wypieranie gruntu). Uzyskane w pracy wyniki wskazują możliwość
rozwiązania ważnego zadania inżynierskiego z wykorzystaniem trójstrefowego modelu
materiałowego oraz MES.

Otrzymane rezultaty wskazują na celowość prac nad

doskonaleniem modelowania strefy kontaktu oraz ocenę jej roli w kształtowaniu się
nośności podłoża wzmocnionego kolumnami. W szczególności ważnym problemem jest
właściwe zamodelowanie "przyczepności" gruntu do materiału kolumny.

a

b

Rysunek nr 25 a i b.
Wyniki rozwiązania przedstawiające model deformacji podłoża gruntowego strefy przemieszczeń: a
- dla uwarstwionego podłoża gruntowego bez elementów wzmacniających, oraz b - dla
uwarstwionego podłoża wzmocnionego kolumnami kamienno – żwirowymi.

Otrzymane w przykładzie obliczeniowym różnice przemieszczeń gruntu i kolumny na jej
pobocznicy (rysunek nr 25), świadczą o konieczności uzupełnienia rozwiązania
konstrukcyjnym, czyli dodatkowo elementem, który bierze udział w przenoszeniu
obciążenia z gruntu na kolumnę. Rolę taką spełniają geosiatki. Ich uwzględnienie w
obliczeniach jest kolejnym krokiem w poszukiwaniu odpowiednich modeli numerycznych
wzmocnionego podłoża gruntowego. Innym kierunkiem badań jaki przeanalizowano w
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kolejnych etapach pracy, to uwzględnienie wpływu procesu konsolidacji na przebieg
deformacji podłoża gruntowego.
Kontynuacją rozważań na temat nośności i deformacji uwarstwionego podłoża gruntowego
były dalsze prace nad modelem i kolejne przeprowadzone symulacje numeryczne, których
wyniki

przedstawiono

na

XIII

Krajową

Konferencję

Mechaniki

Gruntów

i

Fundamentowania – Gliwice-Szczyrk ‘2003 [25]. Tym razem uwzględniono w modelu
wzmocnionego

ośrodka

gruntowego

wpływ

geosyntetyków,

w

szczególności

charakterystykę przenoszenia obciążeń z budowli na wzmocnione podłoże. Szczególną
uwagę poświęcono ocenie wpływu współpracy kolumn z kruszywa kamiennego i
geotekstylii na zachowanie się podłoża z słabonośnymi przewarstwieniami.
Problematyka ta związana jest bezpośrednio z dynamicznym rozwojem tworzyw z
polimerów, a co za tym idzie z wszechstronnymi zastosowaniami geosyntetyków w
budownictwie wodnym i lądowym oraz z tym, iż są one wykorzystywane w większości
metod i technologii, które przystosowują słabe grunty do przenoszenia obciążeń z nowo
zaprojektowanych inwestycjach.
Charakterystyczną i unikalną cechą tych tworzyw jest połączenie w jednym materiale
właściwości hydraulicznych mineralnego filtru lub drenażu, z dużą wytrzymałością na
rozciąganie. Ta właśnie cecha, bardziej niż inne, zdecydowała o szerokim zastosowaniu
geowłókniny w technice budowlanej (rysunek nr 26). Jak w każdej dziedzinie
inżynierskiej, posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy z zakresu właściwego
zastosowania danych produktów oraz materiałów jest nieodzowne w celu osiągnięcia
optymalnego rozwiązania inżynierskiego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
Stąd wynika potrzeba opracowania skutecznego modelu obliczeniowego uwzględniającego
wpływ wykorzystywanych w rzeczywistości geosynteyków.
Szeroka gama produktów z geosyntetyków począwszy od geodzianin, geotkanin,
geowłóknin, poprzez georuszty, geosiatki, geomaty, geodreny, a na geomembranach i
geopiankach kończąc, zdobyła szerokie zastosowanie w budownictwie na całym świecie.
Przykładem wykorzystania geowłokniny i georusztu może być projekt zrealizowany w
miejscowości Red Lake – prowincja Kanady, Ontario – gdzie wybudowano nowe pasy
startowe

dla

samolotów

w

służbie

straży

przeciwpożarowej,

na

terenach

charakteryzujących się gruntem technicznie słabym [36]. Zdecydowano się tam na użycie
geowłókniny igłowanej i georusztu w celu bezpośredniego wzmocnienia gruntu w
podłożu, co przyniosło oczekiwany skutek. [94]
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Rysunek nr 26. Różnice w schemacie przenoszenia obciążeń zewnętrznych od ruchu kołowego w
przypadku zastosowania geosyntetyków.

Geotekstylia mają także zastosowanie w budownictwie kolejowym – można tutaj
przytoczyć rozwiązania projektowe dróg kolejowych w Indiach, gdzie trasy przebiegają po
podłożu gliniasto – iłowym, co sprawiało, że głównym problemem było przenikanie części
pylastych do strefy tłucznia kamiennego, a to z kolei powodowało osiadanie warstwy
podtrzymującej pokłady kolejowe wraz z szynami. [37] W celu wzmocnienia podłoża
zastosowano tam geotkaniny o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Inne rodzaje
geosyntetyków wykorzystywane są przy konstrukcji powłok powierzchniowych i
wykładzin dennych składowisk odpadów, a także przy wzmacnianiu ścian oporowych i
przy wszelkiego rodzaju odwodnieniach. [94]
Tak wiec, analiza deformacji oraz wartości nośności podłoża gruntowego pod obciążeniem
kołowym, stanowi przedmiot dalszych badań, jednakże w aspekcie zamodelowania
odpowiednio geotekstyliów wchodzących w skład konstrukcji budowli stanowiącej nasyp
komunikacyjny – liniowy obiekt ziemny. Kryterium wyjściowym przy projektowaniu dróg
z zastosowaniem geotekstyliów jest wytrzymałość podłoża gruntowego na ścinanie.
Określając parametry geotechniczne gruntu wykorzystano przybliżoną metodę określania
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wytrzymałości podłoża gruntowego na ścinanie, bazując na prostym teście, który został
opisany w tablica nr 4. [1]
Tablica nr 4. Przybliżona metoda określania wytrzymałości gruntu na ścinanie.
Lp.

Stan
Podłoża

1.

Bardzo
miękki

2.

Miękki

3.

Półmiękki

4.

Lekko
twardy

5.

Twardy

6.

Bardzo
twardy

Opis badania
Grunt daje się łatwo spenetrować przy
użyciu pięści do około 10 – 15 cm
Grunt daje się łatwo spenetrować przy
użyciu kciuka do około 10 – 15 cm
Grunt możliwy do spenetrowania
kciukiem przy użyciu siły do około 10
– 15 cm
Grunt niemożliwy do spenetrowania
przy użyciu kciuka, jakkolwiek
pozostaje małe wgłębienie
Powierzchnia gruntu daje się zadrapać
paznokciem
Grunt nie daje się zadrapać

Szacowana
Kalifornijski
wytrzymałość
wskaźnik nośności
gruntu na ścinanie
gruntu CBR [%]
t [kPa]
13,5

0,5

13,5 – 27,5

0,5 – 1,0

27,5 – 48,2

1,0 – 1,8

48,2 – 96,5

1,8 – 3,5

96,5 – 193,0

3,5 – 7,0

193,0 – 386,0

7,0 – 14,0

Przy korzystaniu z w/w metody, ma się na uwadze fakt, iż większość gruntów ma niższą
wytrzymałość w stanie podwyższonej wilgotności lub pełnego nasycenia wodą. Dlatego
przy modelowaniu każdorazowo należy zwracać uwagę na warunki wilgotnościowe
badanego gruntu w różnych porach roku. Kolejnym parametrem mającym wpływ na
projektowanie powierzchni drogowych na słabych gruntach, przy użyciu geotekstyliów,
jest obciążenie kołowe. Od tego parametru uzależnia się dobór geotekstyliów. Jedną z
bardziej popularnych jest metoda zalecana przez Amerykański Instytut Drogowy [17], [18]
i adaptowana przez niektórych producentów geosyntetyków. Polega ona na ustaleniu
niezbędnej zredukowanej grubości nawierzchni żwirowej, z uwzględnieniem użycia
geotekstyliów w podłożu, przy zadanym obciążeniu drogowym. W metodzie tej, dla
ustalonej przeciętnej wytrzymałości gruntu na ścinanie t[kPa], dobieramy odpowiadający
warunkom projektowym współczynnik nośności gruntu Nc, a wielkość naprężeń
obliczamy z następującej zależności:
P = t . Nc

(33)

Mając wartość P, odczytujemy z wykresów [5.3R3] pożądaną grubość nawierzchni
żwirowej po zagęszczeniu – Ż, w zależności od danego obciążenia drogowego. Parametry
mechaniczne i hydrauliczne geotekstyliów dobieramy w zależności od pełnionej funkcji w
konstrukcji drogowej [wg 61].
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Dla analizowanego przypadku przyjęto, iż kolumny z kruszywa kamienno–żwirowego
zostały ułożone w siatce trójkątnej o rozstawie w osiach 2b, przy średnicy kolumny d, oraz
długość kolumny L. Do rozważań przyjęto jako jeden ze schematów kolumnę kolumny ze
skrajnego

pasa

założonej

siatki

wraz

z

obszarem

do

niej

przyległym.

W rozpatrywanym podłożu wyodrębniono dwie warstwy geotechniczne, których
właściwości są reprezentowane przez parametry fizyczne i mechaniczne opisane w Tablicy
nr 5 i przedstawione na Rysunku nr 27.
Tablica nr 5.
Parametry geotechniczne analizowanego podłoża gruntowego

Warstwy
geotechniczne

A
B
C
D

g
E
[kN/m3]
[kPa]
18,00 20.000,00
20,00 150.000,00
14,00 15.000,00
19,00 100.000,00

n
[-]
0,32
0,32
0,30
0,32

c
[kPa]
17,00
5,00
10,00
5,00

F
[o]
17,00
40,00
6,00
30,00

Rysunek nr 27.
Schemat numeryczny podłoża gruntowego, warstwy
słabej gruntu oraz kolumny kamienno-żwirowej
wraz z podbudową komunikacyjną.

Na bazie wcześniejszych obliczeń i analiz, kwalifikując grunt w podłożu jako słaby,
przyjęto t = 36 [kPa]. Odczytując współczynnik nośności gruntu Nc [17], [18] przy użyciu
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geotekstyliów, obliczamy poziom naprężeń P = 36,0 x 6,0 = 216,0 [kPa], z których z kolei
dla założonego obciążenia kołowego 16 ton na oś, czyli 8 ton na półoś dwukołową,
odczytujemy wymaganą minimalna grubość nawierzchni żwirowej Ż ≅ 30 cm.
Rozważane jest tutaj podłoże uwarstwione zawierające słabą warstwę usytuowaną między
warstwami z gruntu nośnego, zalegającą na głębokości 0,90 m, o miąższości 1,80 m.
Wymiary kolumn ułożonych w siatce charakteryzują następujące liczby: długość L = 6,0m,
średnica d = 2r = 0,6 m. Rozstaw kolumn przyjęto b = 2,7 m.

Rysunek nr 28. Schemat numeryczny uwarstwionego podłoża gruntowego, wraz z warstwy słabą
gruntu oraz kolumnami kamienno-żwirowym w przyjętym rozstawie, a także z nasypem
komunikacyjnym z materiałami geosyntetycznymi.

Przy zastosowanej siatce trójkątnej i rozstawie osiowym kolumn 2b = 5,40 m każda
kolumna wzmacnia podłoże na powierzchni około 30,00 m2. Nasyp komunikacyjny
stanowi warstwa żwiru. Dobór materiału zasypowego zazwyczaj uzależniony jest od
warunków lokalnych (dostępności, ceny itp.) wymaganej jakości oraz od charakteru
wywieranych obciążeń. Do niniejszego projektu podłoża gruntowego zastosowano
geotkaninę o grubości 1,00 mm i o wytrzymałości na rozciąganie 1360,00 N oraz o
wytrzymałości na rozdzieranie 545,00 N (wg norm [2], [3]).
Pokazany na rysunku nr 28 schemat numeryczny składa się z elementów o różnych
wymiarach: 0,30 x 0,30 m, 0,60 x 0,90 m oraz elementów przejściowych. W rezultacie,
tego w skład całego modelu obliczeniowego wchodzi 2461 elementów, w tym 265
elementów kontaktowych i 38 (truss elements) – kotew modelujących geowłókninę.
Obciążenie zadano dwoma funkcjami, jako (Initial State) obciążenie od ciężaru własnego
oraz (Time Dependent) w postaci funkcji czasu.
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Założeniem współpracy wzmocnionego podłoża gruntowego z elementem konstrukcyjnym
w postaci nasypu komunikacyjnego jest przenoszenie obciążeń na trzon kolumny oraz
współpraca pomiędzy geotkaniną, kolumną i podłożem. Przeprowadzone analizy świadczą
o istotnej roli kolumn w podłożu w przypadku zastosowania geowłókniny, co jest
widoczne na rysunkach nr 29 i 30, które przedstawiają rozwiązanie opisanego powyżej
zadania i porównanie z wcześniejszymi obliczeniami [23] (gdzie nie uwzględniono w
modelu takiego materiału, który odwzorowywałby charakter pracy i zastosowanie
geosyntetyków).

a

b

Rysunek nr 29 a i b.
Porównanie wielkości przemieszczeń dla uwarstwionego podłoża gruntowego
wzmocnionego kolumną kamienno – żwirową: (a) – bez zamodelowane współpracy geosyntetyku
z nasypem i elementem wzmacniającym oraz (b) – z uwzględnieniem w modelu elementów
odzwierciedlających pracę geosyntetyku.

a

b

Rysunek nr 30 a i b.
Porównanie formy deformacji dla uwarstwionego podłoża gruntowego wzmocnionego kolumną
kamienno – żwirową: (a) – bez zamodelowanej współpracy geosyntetyku z nasypem i elementem
wzmacniającym oraz (b) - z uwzględnieniem w modelu elementów odzwierciedlających
współpracę geosyntetyku z resztą zaprojektowanej konstrukcji.
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Widoczne jest wyraźne ograniczenie strefy dużych odkształceń w otoczeniu kolumny
i współpraca ośrodka gruntowego z kolumną żwirowo – kamienną poprzez działanie
geowłókniny, przy przenoszeniu obciążeń zewnętrznych. Nośność podłoża dla przyjętego
modelu wzrosła w porównaniu z wcześniejszymi obliczeniami o około 1,5 raza. Dla
identycznych schematów obliczeniowych zmiana zastosowania kryterium Druckera–
Pragera na kryterium Coulomba-Mohra dla opisu charakterystyki ośrodka sprężysto–
plastycznnego,

dała

rozbieżności

w

końcowych

wynikach

rzędu

8-15%.

Uzyskane na tym etapie pracy wyniki wskazują na konieczność modelowania elementów
geosyntetycznych współpracujących przy przekazywaniu obciążeń z budowli na podłoże
gruntowe z wykorzystaniem trójstrefowego modelu materiałowego oraz MES.
Kolejnym krokiem tworzenia numerycznych modeli obliczeniowych dla wzmocnionego
podłoża gruntowego to uwzględnienie wpływu procesu konsolidacji.
3.2. Wpływ rozstawu i ilości kolumn na nośność i deformacje wzmocnionego podłoża
Kolejny etap modelowania numerycznego, został ukierunkowany na poszukiwanie
rozwiązania, które odpowie na pytanie jak najlepiej pod względem parametrów
wytrzymałościowych i ekonomicznych wzmocnić słabe podłoże gruntowe kolumnami z
kruszywa oraz geosyntetykami, czyli kolejne analizy i symulacje dotyczyły badania
wpływu rozstawu kolumn kamienno-żwirowych na nośność i deformację podłoża
gruntowego. Na tym etapie analizy zagadnienia zajęto się badaniem wpływu rozstawu i
liczby kolumn, usytuowanych bezpośrednio pod nasypem drogi, na nośność całego
podłoża gruntowego. W tym celu zaproponowano modele numeryczne opisujące
współpracę nasypu, podłoża i elementów wzmacniających z uwzględnieniem w
elementach modelu geosyntetyków. Jest to kontynuacja wcześniejszych rozważań - opiera
się ona na założeniach przyjętych w Rozdziale nr 2 i na obliczeniach z wcześniej
opisanych zadań, których wyniki zostały opublikowane w pracach [23], [24].
Na rysunku nr 31 przedstawiono model numeryczny analizowanego zadania, opisujący
podłoże gruntowe oznaczonego jako (1), warstwę słabą (3), kolumny kamienno-żwirowe
(2) oraz nasyp (4), który zaprojektowano z geosyntetycznego systemu komórkowego
wypełnionego kruszywem (żwirem). Tak skonstruowany nasyp, współpracuje z
geowłókniną (która została zamodelowana pod nasypem), o wytrzymałości na rozciąganie
20 kN/m2 w obu kierunkach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w [27], [54], [94].
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kruszywo kolumny wymieszane z podłożem gruntowym i strefę oznaczoną jako (6) kruszywo

kolumny

wymieszane

z

warstwą

słabą.

Parametry

geotechniczne

poszczególnych materiałów zostały opisane w Tablicy nr 6.

Rysunek nr 31. Model numeryczny analizowanego zadania
Tablica 6. Parametry geotechniczne dla analizowanego zadania.
Materiały

1
2
3
4
5
6

g
[kN/m3]
Piasek gliniasty
18,00
Kolumna kamienna
20,00
Namuł gliniasty
14,00
Nasyp z geosyntetykami
19,00
Kruszywo z piaskiem gliniastym
19,00
Kruszywo z namułem
17,00

Parametry geotechniczne
n
E
c
[-]
[kPa]
[kPa]
20.000,00
0,30
17
150.000,00
0,20
5
15.000,00
0,32
10
160.000,00
0,20
20
85.000,00
0,30
11
83.000,00
0,30
18

F
[o]
17
40
6
30
28
23

Wykorzystując symetrię osiową nasypu przyjęto do obliczeń schemat "połówkowy”
analizowanego zadania. Model obliczeniowy nasypu, uwzględnia w swych parametrach
fakt, iż system komórkowy nie pozwala na poprzeczne przemieszczanie się kruszywa, co
utrzymuje stabilną grubość nawierzchni. Geowłóknina separuje warstwę podbudowy od
gruntu uniemożliwiając mieszanie się warstw wywołane "efektem pompy" na skutek
obciążeń dynamicznych wywołanych przez pojazdy.
Generalnie struktura przyjętego do obliczeń modelu jest trójstrefowa i składa się na nią
podłoże gruntowe, kolumny kamienne oraz strefa kontaktowa, jednak oprócz tych trzech
głównych stref zamodelowano tutaj także strefy przejściowe, których parametry są
pośrednie pomiędzy parametrami podłoża gruntowego a parametrami kolumn – zabieg taki

114

ROZDZIAŁ nr 3

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

ma na celu zbliżenie charakteru numerycznego modelu obliczeniowego do rzeczywistego,
gdyż wiemy z praktyki, iż podczas wielu procesów technologicznych formowania kolumn
z kruszywa tworzą się w warstwach podłoża większe lub mniejsze zgrubienia – tak zwane
„gruszki”. W tych miejscach materiał, z którego są wykonywane kolumny i materiał
podłoża mieszają się tworząc tzw. strefę przejściową, którą oznaczono na rysunku nr 31.
Ze względu na banie wpływu ilości i rozstawu kolumn kamiennych na nośność
wzmocnionego podłoża gruntowego przeanalizowano kilka przypadków, z których
wybrane cztery, przedstawione na rysunku nr 32, najlepiej charakteryzują analizowaną
zależność.

a

b

Rysunek nr 32a i 32b.
Dwa schematy obliczeniowe rozmieszczenia kolumn kamiennych o średnicy D = 0,60 m i długości
L = 6,00 m, rozstawie kolumn L1 = 1,80 m, L2 = 3,60 m oraz o różnych L3, L4 i L5 pomiędzy
skrajnymi kolumnami kamienno-żwirowymi.

c

d

Rysunek nr 32c i 32d.
Dwa schematy obliczeniowe rozmieszczenia kolumn kamiennych o średnicy D = 0,60 m i długości
L = 6,00 m, rozstawie kolumn L1 = 1,80 m, L2 = 3,60 m oraz o różnych L3, L4 i L5 pomiędzy
skrajnymi kolumnami kamienno-żwirowymi.
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Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż obszar lokalizacji stref uplastycznienia jest
skoncentrowany w pobliżu krawędzi działającego obciążenia. W związku z tym, zajęto się
badaniem wpływu ilości kolumn oraz szerokości ich rozstawu w pobliżu krawędzi nasypu.
Na rysunku nr 32a przedstawiono model podłoża z trzema kolumnami o rozstawie
L1 = 1,80 m, L2 = 3,60 m i L3 = 6,00 m. Efektem tak przyjętej geometrii jest rozwiązanie
przedstawione na rysunku nr 33a, gdzie widocznym jest, iż strefa uplastycznienia gruntu
jest pod krawędzią obciążenia, a nośność podłoża wynosi zaledwie 55 kPa.

33a
Rysunek nr 33a. Maksymalne wartości przemieszczeń dla kolumn kamiennych w rozstawie
L1 = 1,80 m, L2 = 3,60 m oraz L3 = 6,00 m. Nośność wzmocnionego podłoża wynosi 55,00 kPa.

33b
Rysunek nr 33b. Maksymalne wartości przemieszczeń dla kolumn kamiennych w rozstawie
L1 = 1,80 m, L2 = 3,60 m, L3 = 2,10 m oraz L4 = 2,10 m. Nośność wzmocnionego podłoża wynosi
230,00 kPa.
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33c
Rysunek nr 33c. Maksymalne wartości przemieszczeń dla kolumn kamiennych w rozstawie
L1 = 1,80 m, L2 = 3,60 m oraz L3 = 3,60 m. Nośność wzmocnionego podłoża wynosi 100,00 kPa.

33d
Rysunek nr 33d. Maksymalne wartości przemieszczeń dla kolumn kamiennych w rozstawie
L1 = 1,80 m, L2 = 3,60 m, L3 = 2,10 m, L4 = 2,10 m oraz L5 = 1,80 m.
Nośność wzmocnionego podłoża wynosi 250,00 kPa.

Schematy przedstawione na rysunku nr 32a i 32c przedstawiają model podłoża gruntowego
z trzema kolumnami, jednak przypadek pokazany na rysunku nr 32c jest tak
skonstruowany, iż ostatnią skrajną kolumnę przesunięto w taki sposób, aby rozstaw
wszystkich kolumn był jednakowy tj. L1 = 1,80 m i L2 = L3 = 3,60 m. Rozwiązanie, tak
przyjętego schematu rozmieszczenia kolumn kamiennych, daje prawie dwukrotny wzrost
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nośności podłoża, pomimo tego, iż nadal strefa uplastycznienia gruntu koncentruje się pod
krawędzią obciążenia – jest to widoczne na rysunku nr 33c.
Mając na uwadze zaobserwowaną poprawę nośności gruntu, zagęszczono kolumny pod
brzegiem nasypu. Zabieg ten obrazuje rysunek nr 32b, gdzie tak jak poprzednio położenie
dwóch pierwszych kolumn nie zostało zmienione L1 = 1,80 m i L2 = 3,60 m, natomiast
trzecią kolumnę przesunięto, w taki sposób, aby znajdowała się o 1,50 m bliżej drugiej
kolumny L3 = 2,10 m oraz dołożono dodatkową czwarta kolumnę w takiej samej
odległości L4 = 2,10 m. Wynikiem takiego zabiegu było powiększenie nośności z 100 kPa
do 230 kPa, czyli ponad dwu krotne. Obserwując mapę przemieszczeń na rysunku nr 33b,
a także schemat deformacji, widzimy, iż dla tak przyjętego modelu współpraca podłoża i
elementów wzmacniających grunt (nasyp z geosyntetykami oraz kolumny kamienne) jest
najkorzystniejsza ze względów wytrzymałościowych. Zaobserwowano ponadto, że
zagęszczanie kolumn pod brzegiem nasypu angażuje nasyp wzmocniony geosyntetykami
do współpracy.
Ostatni wybrany wariant przedstawiony na rysunku nr 32d, gdzie dodano kolejną kolumnę
na samym brzegu nasypu - poza obszarem obciążenia. Rozstaw czterech kolumn pozostał
taki sam jak dla wcześniejszych przypadków, lecz ponad to, dodano piątą kolumnę
odsuniętą od poprzedniej o L5 = 1,80 m. Wynik przedstawiony na rysunku nr 33d nie
okazał się taki, jakiego się spodziewano, nośność podłoża wzrosła zaledwie o 20 kPa, a
dodatkowa kolumna, umiejscowiona poza obszarem obciążenia nie współpracowała z
nasypem tak jak cztery pozostałe.
Zestawienie wyżej przedstawionych wyników obliczeń umieszczono w Tablicy nr 7.
Tablica nr 7. Zestawienie wyników z przeprowadzonych obliczeń.

Schemat
obliczeniowy wg
rysunku nr 32
A
B
C
D

Nośność
wzmocnionego podłoża
rysunek nr 33
55 kPa
100 kPa
230 kPa
250 kPa

Maksymalne
przemieszczenia wg
rysunek nr 33
0,70 cm
1,20 cm
3,00 cm
5,00 cm

Z zaprezentowanych tutaj wybranych schematów obliczeniowych wynika, że znaczną rolę
w modelowaniu wzmocnień dla słabego podłoża, odgrywa rozstaw kolumn i odpowiednie
ich

zagęszczenie

szczególnie

w

okolicy

krawędzi

przykładanego

obciążenia.

Przedstawione wyniki pokazują, że zagęszczenie siatki kolumn pod krawędzią obciążenia
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i w pobliżu brzegu nasypu znacznie poprawia nośność takiego gruntu i angażuje do
współpracy zbrojony nasyp – cała konstrukcja współpracuje ze sobą znacznie lepiej.
3.3. Model konsolidacji wzmocnionego podłoża gruntowego
Kolejne etapy prac związanych z poszukiwaniem odpowiednich modeli numerycznych dla
zmodyfikowanego ośrodka gruntowego, opierały się również na analizie nośności i
deformacji uwarstwionego podłoża gruntowego z elementami wzmacniającymi z
uwzględnieniem procesu konsolidacji. Dążenie do stworzenia coraz lepszej metody
obliczeniowej, sprawia, że teoretyczne modele współpracy budowli z podłożem
gruntowym wzmocnionym np. kolumnami kamiennymi są przedmiotem intensywnych
badań i analiz [10], [42], [54], [55], [66], [78]. Wszelkie wskazówki i analizy otrzymanych
wyników, które zostały opublikowane między innymi w wyżej wymienionych pracach
były brane pod uwagę przy prowadzeniu własnych obserwacji i analiz.
Kontynuując wcześniejszą tematykę, celem kolejnego etapu założonych na wstępie prac
modelowych było przedstawienie rezultatów numerycznych symulacji obrazujących
zachowania się wzmocnionego podłoża gruntowego z uwzględnieniem wpływu procesu
konsolidacji na przebieg deformacji i wartość nośności. Podobnie jak wcześniej
analizowano podłoże gruntowe pod projektowaną drogą ekspresową.

Rysunek nr 34. Przekrój poprzeczny gruntu i nasypu drogi ekspresowej. Podłoże
o maksymalnej miąższością warstwy słabej 1,80 m - poziom wody gruntowej na głębokości 0,90 m.

Pojęcie konsolidacji wiąże się historycznie i tematycznie z mechaniką gruntów. Mówi się,
że proces konsolidacji ma miejsce wówczas, gdy pod wpływem dowolnego obciążenia
zwiększa się gęstość ułożenia cząstek stałych gruntu, a co za tym idzie, zmniejsza się jego
porowatość i zwiększa gęstość objętościowa – takie wyjaśnienia przedstawił Florin w
swojej monografii [19]. W trakcie procesu konsolidacji z gruntu wydziela się woda i to
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wpływa na jego osiadanie. Zagadnienie osiadania podłoża w procesie konsolidacji jest
szczególnie ważne w praktyce budowlanej, a wyjaśnieniem tego zjawiska jako pierwszy
zajął się K. Terzaghi [88]. Sukces teorii Terzaghi’ego był jednym z najsilniejszych
impulsów do rozwoju teorii konsolidacji. Już w latach trzydziestych pojawiły się na ten
temat prace Florina i Gersevanova oraz prace Biota w latach czterdziestych i
pięćdziesiątych [100].
Na tym etapie pracy podjęto próbę numerycznego zamodelowania wzmocnienia podłoża
gruntowego pod nasypem drogi ekspresowej. Przyjęty model współpracy podłoża i
elementów wzmacniających grunt (nasyp z geosyntetykami oraz cztery kolumny
kamienne) – wynika bezpośrednio z przeprowadzonych wcześniejszych badań i analiz
opisanych we wcześniejszych podpunktach. Przyjęty do dalszych obliczeń rozstaw i ilość
kolumn kamiennych najlepiej spośród analizowanych wcześniej schematów angażuje
nasyp wzmocniony geosyntetykami do współpracy i daje najlepsze, zarówno pod
względem wytrzymałości jak i ekonomii, wyniki. Uwzględniono tutaj w obliczeniach
dodatkowy efekt konsolidacji gruntu, poprzez nałożenie odpowiednich parametrów na
model numeryczny analizowanego zadania. Opóźniony proces osiadania opisują równania
różniczkowe konsolidacji, na ich podstawie można prognozować osiadanie podłoża
gruntowego obciążonego w kolejnych etapach budowy. Przyłożone obciążenie, wywołując
wzrost ciśnienia wody w porach gruntu, wymusza przepływ wody w pobliżu, a powolny
przepływ wody w gruncie opóźnia proces osiadania. Podłoże gruntowe jest ośrodkiem
rozbudowanym, w którym wiele porów stanowią pory otwarte. Woda w takim ośrodku ma
możliwość swobodnego przepływu, ale prędkość tego przepływu jest ograniczona
drobnoziarnistą budową [66].
Do

stworzenia

numerycznej

implementacji

opisanego powyżej przykładu

zastosowano klasyczny model MES, który jest ograniczony z jednej strony osią symetrii
drogi i jest rozciągnięty tak dalece, by warunki nałożone na brzegu modelu nie
oddziaływały na projektowane elementy wzmacniające podłoże. Cały model obliczeniowy
rozpatrywanego tutaj zadania przedstawiony został na wcześniej omawianym rysunku nr
31. Parametry geotechniczne opisujące poszczególne warstwy zestawiono w Tablicy nr 6.
Rozwiązanie zadania przedstawiono przyjmując sprężysto-plastyczne właściwości
materiałów z zastosowaniem kryterium Druckera–Pragera. Dla poszczególnych materiałów
przyjęto współczynniki filtracji, które decydują o czasie potrzebnym na rozproszenie się
ciśnienia wody w porach ośrodka gruntowego. Przeprowadzone tutaj eksperymenty
numeryczne mają głównie na celu zbadanie wpływu poszczególnych elementów
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modelowanego ośrodka gruntowego na jego nośność i deformację z uwzględnieniem
wpływu wzmocnienia. Efektem przeprowadzonych z programie Z_Soil symulacji jest
rozwiązanie przedstawione na rysunku nr 35 i 36, gdzie pokazano model deformacji
podłoża oraz wektory penetracji wody w skonsolidowanym ośrodku.

Rysunek nr 35. Wektory penetracji wody w skonsolidowanym ośrodku.

Z przedstawionych eksperymentów numerycznych wynika, że znaczna rolę w
modelowaniu wzmocnień dla słabego podłoża, odgrywa konsolidacja. Zamodelowanie
podłoża bez uwzględnienia wpływu wody, nie oddaje w pełni rzeczywistego obrazu pracy
i zachowania się gruntu w warunkach naturalnych. W analizowanym zadaniu wyznaczono
minimalny czas wzrostu obciążenia – 8 dni, jako ten, dla którego otrzymujemy nośność
podłoża równą wyznaczonej w zadaniu dla ośrodka gruntowego bez konsolidacji.
Maksymalna nośność wzmocnionego i skonsolidowanego podłoża wynosi 230 kPa, co w
porównaniu, z nie wzmocnionym skonsolidowanym ośrodkiem zwiększa się prawie
dwukrotnie. Konsolidacja gruntu bez kolumn kamiennych trwa znacznie dłużej – około
100 dni. Widoczny jest tutaj wpływ funkcji drenażu, jaką pełnią kolumny kamienne, co w
znaczny sposób przyśpiesza proces konsolidacji całego zmodyfikowanego ośrodka
gruntowego.
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Rysunek nr 36. Model deformacji skonsolidowanego podłoża z elementami wzmacniającymi.

3.4.

Propozycje

modeli

numerycznych

wzmocnionego

podłoża

gruntowego

kolumnami kamiennymi w zależności od metod i technologii ich wykonania.
W Rozdziale nr 1 niniejszej zostały pracy szczegółowo opisane oraz sklasyfikowane metod
wzmacniania podłoża gruntowego. Wspólną cechą wszystkich metod wzmacniania
podłoża jest modyfikowanie parametrów fizycznych i mechanicznych ośrodka gruntowego
poprzez wprowadzanie do niego materiałów odznaczających się dużą nośnością osiową
(kamienie, żwir, piasek, cement, beton, żelbet). Stosowane w większości przypadków
wzmacniania podłoża materiały geosyntetyczne, mają swoje uzasadnienie między innymi
w minimalizowaniu różnicy osiadań całej wzmocnionej powierzchni terenu, także w
obszarach między kolumnami czy palami, a w szczególnych przypadkach pełnią jeszcze
inne specyficzne dla danej metody czy technologii funkcje.
Na tym etapie pracy, zajęto się analizą trzech wybranych metod i technologii, a
mianowicie:

wzmacnianie

podłoża

gruntowego

poprzez

wykonywanie

kolumn

kamiennych w rękawie geosyntetycznym (Rysunek nr 37a) – taka technika wykorzystana

122

ROZDZIAŁ nr 3

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

była podczas wzmacniania podłoża gruntowego przy Węźle Wielickim w Krakowie,
podczas prac związanych z wykonywaniem południowego obejścia autostrady A4 [77].
Drugą analizowaną techniką wykonywania kolumn kamiennych jest metoda dynamiczna –
udarowa, gdzie grubookruchowy materiał, z którego formowana jest kolumna, wbijany jest
pionowo w słabe podłoże udarami o dużej energii. Przy takiej technice wzmacniania
gruntu, powstają kolumny, które ulegają rozszerzaniu na boki i przybierają różne kształty,
w zależności od parametrów geotechnicznych otaczającego je gruntu (Rysunek nr 37b).
Przykładem wzmacniania podłoża wbijanymi kolumnami kamiennymi, może być
inwestycja zrealizowana w Czechowicach – Dziedzicach, gdzie na szczególnie słabym
podłożu pod zajezdnią autobusową, po zastosowaniu wzmocnienia w postaci kolumn,
wybudowano

halę

o

lekkiej

konstrukcji

stalowej

posadowioną

na

stopach

fundamentowych. Innym przykładem zastosowania takiej techniki wzmacniania podłoża,
była budowa estakady, w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej nad ul. Bracką w
Katowicach. Zróżnicowane warunki gruntowe i obecność obiektów wrażliwych na
wstrząsy ograniczyła zastosowanie wbijanych kolumn kamiennych i część wzmocnienia
podłoża wykonano techniką wibrowymiany [42], [49].

a

b

c

Rysunek nr 37 a, b i c. Trzy wybrane metody wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami
kamiennymi wykonywanymi techniką: a) w rękawie geosyntetycznym ,b) udarową - wbijając
kruszywo w podłoże za pomocą udaru, c) wibrowymiany.

Trzecią z wybranych metod i technik formowania w gruncie kolumn kamiennych, jest
technologia wibrowymiany, w której materiał, z którego formowane są kolumny, wypływa
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spod ostrza wibratora w fazie jego podciągania, a następnie jest zagęszczany i rozpychany
na boki (Rysunek nr 37c). Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn żwirowych techniką
wibrowymiany wykonano między innymi pod budynkiem centrum handlowego
„Carrefour” we Wrocławiu i „Tesco” w Częstochowie oraz wzmocniono podłoże pod
projektowaną drogą – obwodnicą Rybnika, łączącą ul. Wodzisławską z ul. Chwałowicką
[61].
Zakres kolejnego etapu pracy obejmuje wykonanie testów numerycznych dla różnych
modeli podłoża oraz porównanie otrzymanych wyników dotyczących wielkości nośności i
rodzaju deformacji z danymi wynikającymi z przeprowadzonych analiz, badań i
obserwacji. Innymi słowy w niniejszym kroku celem nadrzędnym jest stworzenie modeli
numerycznych wzmocnionego podłoża gruntowego, które odzwierciedlałyby technologię
wykonania kolumn kamiennych i charakteryzowałyby jak najlepiej rodzaj współpracy z
otaczającym je podłożem gruntowym. Wpływ technologii wykonania wzmocnienia gruntu,
na przyjmowany model obliczeniowy jest sprawą istotną. Jest to z jednej strony nowe
badanie, jednak z drugiej stanowi ono kontynuację wcześniej opisanej tematyki, w celu
ustalenia pewnej skali porównawczej dla otrzymanych wyników. Metody wzmacniania
gruntu, jakimi zajęto się tutaj – przeprowadza się dla podłoża uwarstwionego, z warstwami
gruntów o niskich parametrach wytrzymałościowych (np. namuły, torfy) zalegających na
głębokości do 6,00 – 7,00m.
Podobnie jak we wcześniej opisanych przykładach, na poziomie wzmacnianego terenu na
materacu geosyntetycznym zamodelowano podbudowę jezdni o wysokości 0,60 m z
wykonany z odpowiedniego kruszywa z zastosowaniem geosyntetyku – geokraty, a
obciążenie przekazywane są na podłoże przez nasyp i materacu geosyntetycznym. Dla
przyjętego przekroju podłoża gruntowego zaproponowano modele obliczeniowe
wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami kamiennymi w zależności od technologii
ich wykonania.
Ze względu na technologię wykonywania kolumn, jest konieczne wprowadzenie stref
przejściowych, w których uwzględnia się wpływ działania udaru czy wibratora na zmianę
właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu znajdującego się bezpośrednio przy
kolumnie. Wybrane modele numeryczne wzmocnionego podłoża gruntowego zostały
przedstawione na rysunku nr 38. Dane materiałowe opisujące właściwości fizyczne i
mechaniczne poszczególnych elementów i stref zestawiono w Tablicy nr 8.
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W związku

z

przyjętym płaskim stanem

odkształcenia, wartości

parametrów

geotechnicznych przeskalowano na jednostkę długości, co odzwierciedla redystrybucję sił
wewnętrznych na kolumnę i jej otoczenie, niemniej jednak autor ma świadomość, że jest to
duże przybliżenie. Kolejne etapy prac modelowych będą zmierzały w kierunku
udoskonalenia modelu obliczeniowego poprzez uwzględnienie przestrzennego charakteru
zagadnienia.

MODELE NUMERYCZNE
KOLUMN KAMIENNYCH WYKONANYCH:

W RĘKAWIE
GEOSYNTETYCZNYM

TECHNOLOGIĄ
UDAROWĄ

4
11

2

TECHNOLOGIĄ
WIBROWYMIANY

4
1

2

4

1

2

1

8
8

9
3

3

3

3

9

10
10

1

1

1

3
3

1

3

3

3
5

5

6

6

11
7
1

(a)

7
1

(b)

(c)

1

Rysunek nr 38. Modele numeryczne analizowanego zadania przedstawiające podłoże gruntowe z
dwoma warstwami gruntów słabych o miąższości 1,50 m (zalegającej na głębokości 0,90-2,40m
p.p.t.) i o miąższości 0,90 m (zalegającej na głębokości 3,30-4,20m p.p.t.).
Podłoże gruntowe wzmocnione zostało: (a) kolumną kamienną w rękawie geosyntetycznym,
(b) kolumną kamienną wykonaną metodą udarową,
(c) kolumną kamienną formowaną wibratorem w technologii wibrowymiany.
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Tablica nr 8. Parametry geotechniczne dla analizowanych modeli obliczeniowych [77].
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
n
g
E
c
[-]
[kN/m3]
[kPa]
[kPa]
1 Podłoże - piasek gliniasty
18,00
20.000,00
0,300
17,00
2 Kolumna kamienna
20,00
120.000,00
0,200
5,00
3 Warstwa słaba gruntu
14,00
15.000,00
0,320
10,00
4 Nasyp z geosyntetykami
18,00
160.000,00
0,200
60,00
5
19,50
95.000,00
0,225
8,00
Warstwy przejściowe
6 kruszywo – podłoże
19,00
70.000,00
0,250
11,00
7
18,50
45.000,00
0,275
14,00
8
18,50
93.750,00
0,230
6,25
Warstwy przejściowe
9 kruszywo – warstwa słaba
17,00
67.500,00
0,260
7,50
10
15,50
41250,00
0,290
8,75
11 Geosyntetyk
MATERIAŁY

F
[o]
17,00
40,00
6,00
60,00
34,25
28,50
22,75
31,50
23,00
14,50
-

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż wyodrębnienie warstwy przejściowej dla
wykonywania kolumn kamiennych technologią udarową i wibrowymiany ma wpływ na
otrzymane wyniki deformacji i nośności tak wzmocnionego podłoża. W przedstawionych
na rysunku nr 38 modelach numerycznych wszystkie przypadki dotyczą formowania
kolumn

kamiennych

w

takich

samych

warunkach

gruntowych

oraz

o takich samych parametrach geometrycznych: L – długość kolumny, D – średnica, R –
promień i LRi – rozstaw. Modelowano kolumny o długości L = 6,00 m, D = 0,60 m, które
przechodzą przez dwie warstwy słabego podłoża. Przyjęty rozstaw osiowy kolumn dla
schematu połówkowego podłoża gruntowego to: LR1=1,20m, LR2=LR3=LR4=2,70m i
LR5=1,80m.
Na rysunku nr 38a przedstawiono model kolumny kamiennej wykonanej w rękawie
geosyntetycznym. Taka technologia wykonania wzmocnienia pozwala na zamodelowanie
kolumny bez uwzględnienia warstw przejściowych, gdyż polega ona na wywierceniu
otworu o odpowiedniej średnicy, a następnie wprowadzeniu w otwór geosyntetyk w
kształcie rękawa i wypełnieniu go odpowiednim kruszywem. Geosynteyczny rękaw oraz
materac z geotkaniny, na którym uformowano nasyp zamodelowano numerycznie jako
element, o parametrach odpowiadających właściwościom stosowanych geosyntetyków,
których parametry wytrzymałościowe i charakterystykę przyjęto zgodnie z wytycznymi
projektowymi. Kontakt grunt-geosyntetyk-kolumna oraz nasyp-geosyntetyk-podłoże
oddzielono strefami kontaktowymi wygenerowanymi przez linię kontaktu (sliding line)
[12], [40]. Wykonanie takiego zabiegu wzmacniania podłoża służy głównie skróceniu
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czasu konsolidacji gruntów organicznych. Często tak wykonane kolumny kamienne łączy
się z wykonaniem na nich nasypu przeciążającego odpowiadającego wielkością
przyszłemu obciążeniu działającemu na dany obiekt inżynierski. Rozwiązanie takie jest
alternatywne dla kosztowej metody wymiany gruntu oraz nie ma szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne. W modelu tym nie uwzględniono procesu odprężenia gruntu, na
skutek wykonanego odwiertu, co może mieć wpływ na ocenę sztywności wzmocnienia w
zakresie obciążeń eksploatacyjnych.
Na rysunku nr 38b przedstawiono model kolumny kamiennej wykonanej metodą udarową,
która poprawia właściwości mechaniczne otoczenia kolumny. Dlatego w tym przypadku,
koniecznym było zamodelowanie warstw przejściowych, dla których parametry fizyczne i
mechaniczne odzwierciedlają wpływ działania udaru na grunt przylegający do formowanej
kolumny. Rozstaw i średnica oraz długość kolumny, jest taka sama jak dla modelu
przedstawionego na rysunku nr 38a, jednakże zmienia się tutaj zasadniczo kształt
kolumny. Jednym z ograniczeń w stosowaniu tej technologii jest wpływ szkodliwości
wstrząsów towarzyszących ubijaniu w odniesieniu do konstrukcji i ludzi. Zaproponowany
model numeryczny uwzględnia charakterystyczny lejowaty (w górnej części) kształt
kolumny, który został powiększony do średnicy górnej – DG, DG=2.D=1,20m – na
poziomie terenu i zwęża się do rozmiaru średnicy dolnej – DD,

DD=D=0,60 m, na

głębokości równej 1,50 D, czyli na głębokości 0,90 m. Kształt taki jest wynikiem działania
udaru blisko powierzchni terenu. Dla warstw słabych utworzono trzy strefy przejściowe, o
szerokości 0,10 m, 0,20 m i 0,30 m (kolejno w kierunku oddalającym się od kolumny), dla
których przyjęto odpowiednie parametry fizyczne i mechaniczne odzwierciedlające stopień
zmieszania gruntu przylegającego i kruszywa, z którego wykonana jest kolumna. Dla
pozostałych warstw gruntu o lepszych parametrach zamodelowano również trzy warstwy
przejściowe jednak o mniejszym zasięgu, każda po 0,10 m. Również w tym przypadku
zmiany stanu gruntu zachodzące podczas procesu wzmacniania podłoża mają znamiona
konsolidacji dynamicznej. Na podstawie informacji z wykonanych już inwestycji, wbijanie
grubookruchowego materiału w miękkie podłoże dawało w efekcie kolumny o średnicy
około 1,20 m przy powierzchni terenu oraz w warstwach słabych. Próbne obciążenia
prowadziły do oszacowania modułów pierwotnego odkształcenia, co pozwalało ocenić
osiadanie podłoża rzędu 0,02 – 0,03 m. Informacje te również służyły jako dane wyjściowe
do testowania kształtu kolumn kamiennych dla tego typu technologii wykonania. W
przedstawionym modelu uwzględniono również zastosowanie materaca z kruszywa
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owiniętego geosiatkami, przez które zostało przekazywane obciążenie na wzmocnione
podłoże gruntowe.
Skuteczność takiego wzmocnienia powinna być mierzona wynikami próbnych obciążeń i
obserwacją osiadań w czasie. Jednakże monitoring osiadań całej konstrukcji w czasie
bardzo często nie może być kontynuowany, ze względu na niszczenie się (w wyniku
różnych przyczyn) punktów pomiarowych.
Jak już wcześniej wspomniano bezpośrednie sąsiedztwo obiektów wrażliwych na wstrząsy
ogranicza stosowanie wbijanych kolumn kamiennych. Mając na uwadze takie
ograniczenia, inną z możliwości jest zastosowanie technologii wibrowymiany. Model
obliczeniowy dla takiej technologii wykonywania kolumn kamiennych przedstawiono na
rysunku nr 38c. Jest on podobny do modelu (b), jedyną różnica jest tutaj kształt górnej
części kolumny – nie jest on lejowaty, tylko na całej swej długości zachowuje średnicę
D=0,60 m. Taką technikę wzmacniania podłoża często stosuje się w zastępstwie pali
betonowych (np. CFA), gdyż pozwala ona skrócić czas realizacji inwestycji i znacząco
obniża koszty wykonawstwa, a na dodatek technologia takiego wzmacniania podłoża
gruntowego nie narusza warunków wodnych panujących na obszarze objętym
wzmocnieniem. Podobnie jak w przypadku udarowego formowania kolumn kamiennych,
podczas wykonywania kolumn w technologii wibrowymiany, również następuje poprawa
parametrów gruntu w wyniku dogęszczenia obszaru wokół kolumn, jednak zasięg strefy o
polepszonych parametrach nie został na dzień dzisiejszy oszacowany na podstawie
doświadczalnych badań terenowych, dlatego przyjęto zasięg stref przejściowych jak dla
technologii udarowego formowania kolumn. Dla tak przyjętych modeli przeprowadzono
obliczenia numeryczne i porównano je z uzyskanymi z badań terenowych wynikami.
Otrzymane wyniki z przeprowadzonych symulacji dla różnych modeli obliczeniowych
wzmocnionego podłoża gruntowego w zależności od różnych technologii wykonania
potwierdzają, że znaczną rolę w modelowaniu wzmocnień dla słabego podłoża, odgrywa
nie tylko rodzaj i parametry podłoża gruntowego oraz parametry geometryczne
projektowanych kolumn kamiennych (długość, średnica, rozstaw), ale równie istotnym
czynnikiem w tworzeniu modelu numerycznego jest uwzględnienie technologii, w jakiej
dana kolumna kamienna powstaje. Ma to istotne wpływ na wyniki, uzyskane w podczas
testów numerycznych, dotyczące nośności takiego podłoża oraz analizy przebiegu
deformacji. Przedstawione tutaj modele płaskie, w rzeczywistości reprezentują zagadnienie
przestrzenne.

Uwzględnienia

przestrzennego

charakteru

modelu

obliczeniowego

zaproponowano poprzez przeskalowanie i uśrednieni parametrów podłoża na jednostkę
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odpowiadającą przyjętemu rozstawowi kolumn. Nadal problemem otwartym pozostaje
kwestia oceny wartości modułów sztywności „stref dogęszczonych”, co zasadniczo
wpłynie na wyniki przeprowadzanych testów obliczeniowych, niemniej jednak na dzień
dzisiejszy nie dysponowano odpowiednimi danymi, które pozwoliłyby na dokładniejsze
oszacowanie tego parametru.
3.5. Wpływ szerokości zamodelowanej warstwy przejściowej na nośność podłoża
Z przeprowadzonych analiz numerycznych, wynikła pewna zależność dotycząca
szerokości zamodelowanej warstwy przejściowej dla modeli gruntu ze wzmocnieniem w
postaci kolumn kamiennych. Z przeprowadzonych symulacji numerycznych dla modelu
podłoża gruntowego wzmocnionego kolumnami kamiennymi wykonywanymi w
technologii wibrowymiany zaobserwowano zmiany wyniku nośności wzmocnionego
podłoża w zależności parametrów i szerokości przyjętej strefy przejściowej. Na wykresie
nr 1 przedstawiono wyniki z przeprowadzonych symulacji numerycznych dla modelu
gruntowego o samych parametrach geotechnicznych gruntu opisanych w Tablicy nr 8, dla
kolumn formowanych w technologii wibrowymiany (rysunek nr 38c) oraz dla stałego
obciążenia.

Analizowanymi

zmiennymi

były

tutaj

parametry

charakteryzujące

zamodelowaną strefę przejściową tj. ilość warstw i szerokość, a także parametry
geotechniczne modelowanej strefy przejściowej. Przedstawione na wykresie nr 1
przypadki A – F różnią się zasięgiem stref przejściowych oraz przyjętymi parametrami
geotechnicznymi, które to parametry zostały szczegółowo opisane w Tablicy nr 9.
250
200

Nośność podłoża wyznaczona
na podstawie badań in-situ

150
Nośność podłoża wyznaczona
na podstawie symulacji
numerycznych dla
poszczególnych przypadków

100
50
0
A

B

C

D
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Wykres nr 1. Wartość nośności analizowanego przekroju oszacowana na podstawie badań in situ
oraz na podstawie symulacji numerycznych dla sześciu zaproponowanych przypadków.
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Tablica nr 9.
Model
Ilość warstw
numeryczny przejściowych

Szerokość strefy
przejściowej DSP

Parametry geotechniczne

A

1

DSP = D/2

g = (gGC + 3gS )/4
E = (EGC + 3ES )/4

B

1

DSP = D/2

g = (gGC + 2gS )/3
E = (EGC + 2ES )/3

C

1

DSP = D/2

g = (gGC + gS )/2
E = (EGC + ES )/2

D

2

DSP1 = D/3

g1 = (2gGC + gS )/3
E1 = (2EGC + ES )/3
g2 = (gGC + 2gS )/3
E2 = (EGC + 2ES )/3

DSP2 = D/3
E

2

DSP1 = D/3
DSP2 = D/3

F

2

DSP1 = D/4
DSP2 = 2D/4

g1 = (3gGC + gS )/4
E1 = (3EGC + ES )/4
g2 = (gGC + gS )/2
E2 = (EGC + ES )/2
g1 = (3gGC + gS )/4
E1 = (3EGC + ES )/4
g2 = (gGC + gS )/2
E2 = (EGC + ES )/2

gdzie,
gGC

- ciężar objętościowy kolumny kamiennej

gS

- ciężar objętościowy otaczającej warstwy podłoża gruntowego

EGC

- moduł ściśliwości dla kolumny kamiennej

ES

- moduł ściśliwości dla otaczającej warstwy podłoża gruntowego

D

- średnica elementu wzmacniającego

Strefa przejściowa pomiędzy elementem wzmacniającym a warstwą słabą zawsze była
modelowana jako pojedyncza warstwa o szerokości DSP

GC-WL

= D, przyjęto, że

gGC-WL = (2gGC + gWL )/3, natomiast EGC-WL = (2EGC + EWL )/3, gdzie EWL - moduł
ściśliwości warstwy słabej, gWL - ciężar objętościowy warstwy słabej.
3.6. Kolejne etapy modelowania wzmocnionego podłoża gruntowego – podsumowanie
Odpowiedź na pytanie – co rozumiemy pod pojęciem model i modelowanie? [79], [83],
[90], [91], [98] została zawarta w Rozdziale nr 2, a także po trosze w każdym innym
rozdziale niniejszej pracy. Cel jaki sobie postawiono na wstępie, to stworzenie, na bazie
możliwie dostępnej wiedzy, optymalnych modeli numerycznych dla określonych technik
130

ROZDZIAŁ nr 3

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

wzmacniania podłoża, tak by z jednej strony modele te były możliwie najprostsze, a
zarazem jak najwierniej opisywały rzeczywiste zachowanie się złożonego ośrodka
gruntowego i elementów wzmocnienia. Ponadto aby do ich opisu używano możliwie
najprostszych modeli obliczeniowych oraz dostępnych w powszechnie stosowanych
badaniach parametrów, które mogą je opisywać.
Po przeprowadzeniu szeregu analiz i symulacji wyłoniono pewna procedurę, wg której
poszukiwano najlepszego numerycznego modelu współpracy wzmocnionego ośrodka
gruntowego z elementem konstrukcyjnym przenoszącym obciążenia z obiektów
inżynierskich. Wiadome jest, iż przekroje geologiczne powstają na bazie kilku lub
kilkunastu badań terenowych, na podstawie których wyznacz się profile. Można w takich
badaniach dosyć dokładnie wyznaczyć układ warstw i parametry gruntu. Jednakże
dokładne kopiowanie takich przekroi do modeli numerycznych już na wstępie bardzo
komplikuje całą strukturę modelu, a jak pokazują wykonane analizy nie jest konieczne,
gdyż istnieje dużo więcej uproszczeń i założeń, które wpływają na wielkość błędu
obliczeniowego. Tak więc do modelu gruntu przyjmuje się uśrednione parametry gruntu
zalegającego od poziomu terenu do warstwy nośnej, uwzględniając te warstwy, które
różnią się znacząca swoimi parametrami fizycznymi i mechanicznymi. Zakładamy
uogólnioną miąższość poszczególnych warstw i głębokość ich zalegania (Rysunek nr 39).

Rysunek nr 39. Schemat przyjętych warstw analizowanego przekroju geotechnicznego
podłoża gruntowego – ich miąższości i głębokości zalegania oraz schemat zaproponowanej
geometrii wzmocnienia podłoża.
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Dla tak przyjętego schematu reprezentatywnego przekroju zaproponowano założenia
początkowe dotyczące matematycznego i numerycznego

modelu obliczeniowego

wzmocnionego podłoża gruntowego kolumnami kamiennymi. Dla analizowanych
wcześniej przypadków założono model płaski oraz symetrię układu modelowanego obszar
gruntu pod nawierzchnią drogową względem osi projektowanej jezdni. Dla kolejnych
symulacji numerycznych przyjęto podłoże gruntowe i elementy wzmocnienia – kolumny
kamienne, jako ośrodek sprężysto–plastyczny z zastosowaniem kryterium Drucker-Prager
oraz Coulomba-Mohra, które były scharakteryzowane przez takie same parametry.
W czasie budowy model obliczeniowy jest często modyfikowany i ponownie formułowany
w sposób bardziej dokładny. Każdy element tworzący model ma duży wpływ na wynik
końcowy przeprowadzanych testów, dlatego przy budowie modelu ośrodka gruntowego
wzmocnionego kolumnami kamiennymi wyszczególniono kilka etapów. [78]
W pierwszym etapie prac testowych przyjęto jako model obliczeniowy pojedynczą
kolumnę o znanej średnicy D i długości L umiejscowioną w podłożu gruntowym (Rysunek
nr 39). Dla takiego schematu obliczeniowego wyznaczono formę deformacji, wielkość
odkształcenia i nośność. Jednak tak sformułowane rozwiązanie nasuwało szereg pytań np.,
czego dotyczy i co charakteryzuj wyznaczona nośność podłoża? oraz jak zachowuje się
większy obszar podłoża? Chcąc udzielić odpowiedzi na to pytanie, należało przejść do
etapu drugiego, w którym zmodyfikowano wcześniejszy model poprzez zaprojektowanie
zespołu współpracujących ze sobą kolumn kamiennych o takiej samej średnicy i długości.
Dlatego w kolejnym etapie testom numerycznym poddano wpływ rozstawu kolumn
(L1-2, L2-3, L3-4, ... , L(n-1)-n, (gdzie n - ilość kolumn w danym przekroju) na nośność całego
układu. W kolejnym kroku (dla schematu najlepiej rozmieszczonych kolumn) badano
wpływ procesu konsolidacji na wielkość przemieszczenia i poprawę nośności całego
układu. Wyniki otrzymane z przeprowadzonych symulacji potwierdziły znacząca rolę
kolumn kamiennych jako drenażu, w przyspieszaniu procesu konsolidacji. Jednakże
wyciągnięte wnioski nasuwały kolejne pytania, a mianowicie: po pierwsze, jak
zamodelować strefę przejściową gruntu przy kolumnie? Następnie, jak metoda i
technologia wykonania wzmocnienia wpływa na nośność i deformację całego układu? oraz
czy uwzględnienie warstw przejściowych o polepszonych parametrach mechanicznych na
skutek technologii wykonania kolumn, ma znaczący wpływ na otrzymane w wyniku
obliczeń informacje o rzeczywistych przemieszczeniach i nośności podłoża?
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Tak więc kolejny etap modelowania, wygenerował trzy nowe modele obliczeniowe, które
uwzględniały kształt kolumn w zależności od technologii wykonania kolumna kamienna w
rękawie geosyntetycznym (etap 3A), wykonywana metodą udarową (etap 3B), lub
wibrowymiany (etap 3C). Z niniejszych rozważań wynika, iż istotnym czynnikiem w
tworzeniu modelu numerycznego jest uwzględnienie technologii, w jakiej dana kolumna
kamienna powstaje. Ma to wpływ na wyniki końcowe testów numerycznych, określających
nośności podłoża oraz analizę przebiegu deformacji.
Tablica nr 10. Etapy tworzenia modelu numerycznego dla wzmocnionego podłoża gruntowego.
ETAPY MODELOWANIA NUMERYCZNEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z
ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI – KOLUMNAMI KAMIENNYMI

MODEL POJEDYNCZEGO
ELEMENTU
WZMACNIAJĄCEGO GRUNT

1 ETAP

MODEL OBLICZENIOWY - NUMERYCZNY

ANALIZA

Analiza kształtu
deformacji, wielkości
odkształceń i naprężeń
oraz określenie
nośności układu.

MODEL ZESPOŁU
WSPÓŁPRACUJĄCYCH
ELEMENTÓW WZMACNIAJĄCYCH
PODŁOŻE

2 ETAP

PYT. Czego dotyczy i co charakteryzuj wyznaczona nośność podłoża?
Jak zachowuje się większy obszar wzmocnionego podłoża?

Analiza wpływu
rozstawu kolumn na
deformację, wielkości
odkształceń i nośność
podłoża.
Analiza wpływu
konsolidacji podłoża
oraz roli kolumn
kamiennych jako
drenażu na wzrost
nośności układu.

PYT. Jak zamodelować strefę przejściową gruntu przy kolumnie? Jak metoda i technologia
wykonania wzmocnienia wpływa na nośność i deformację całego układu?
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Analiza wpływu
kształtu oraz
technologii wykonania
na deformację podłoża,
wielkości odkształceń i
nośność całego układu.
Analiza zasięgu strefy
przejściowej oraz jej
wpływ na końcowy
wynik obliczeń.

PYT. Czy przyjęcie modelu płaskiego oraz schematu połówkowego ma wpływ na wyniki
końcowe obliczeń? Czy model 3D dla jednego pala osiowo symetrycznego będzie dobrze
oddawał pracę całego układu? Jak zamodelować rozpór boczny kolumn kamiennych? itd.

Problemem otwartym pozostaje tutaj kwestia oceny wartości modułów sztywności
zmodyfikowanych (dogęszczonych) stref przejściowych, które nie zostały zbadane
empirycznie na poletkach doświadczalnych, a ich wielkość, jak pokazano we
wcześniejszym

podrozdziale,

wpływa

na

wyniki

przeprowadzanych

testów

obliczeniowych. Najważniejsze pytanie na jakie należy za każdym razem odpowiedzieć, to
czy uwzględnienie kolejnych szczegółów modelu przybliża nas do rozwiązania
rzeczywistego czy też zbyt komplikuje zadanie i powoduje, że procedury obliczeniowe
i numeryczne przybliżenia generują błędy, które zaburzają wynik końcowego rozwiązania.
Odpowiedz na to pytanie nie jest jednak prosta i formułowanie jakichkolwiek
jednoznacznych wniosków wymaga jeszcze wiele pracy.
Wykresy opisujące korelacje pomiędzy otrzymanymi z testów numerycznych wynikami w
odniesieniu do rzeczywistej nośności wzmocnionego podłoża, wyznaczonej na podstawie
próbnych obciążeń po zrealizowaniu inwestycji, czyli po wybudowaniu drogi przy Węźle
Wielickim w Krakowie, dla kilku analizowanych przekrojów geotechnicznych zostały
przedstawione na poniższych wykresach 2, 3 i 4.
Słupki niebieskie przedstawiają nośność podłoża po wybudowaniu obiektu inżynierskiego
i stanowią odnośnik dla każdej z przeprowadzonych symulacji numerycznych. Dla sześciu
wybranych przekrojów geologiczno – inżynierskich zlokalizowanych w obrębie Węzła
Wielickiego

przeprowadzono

serię

numerycznych

obliczeń

dla

kilku

modeli

obliczeniowych. Model oznaczony na rysunku symbolem M1 – przedstawia wyniki
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nośności podłoża gruntowego bez elementów wzmacniających, model M2 – to model
podłoża gruntowego z pojedynczym elementem wzmacniającym, dla którego wyznaczono
nośność, formę deformacji oraz zakres strefy wzmocnienia. Model M3 – to model podłoża
gruntowego z zespołem współpracujących ze sobą kolumn w rozstawie zgodnym z
zaleceniami

projektowymi

i

uwzględniając

inwentaryzację

powykonawczą

przedmiotowego projektu. Natomiast pozostałe modele M4, M5 i M6 – to modele podłoża
gruntowego z zespołem współpracujących ze sobą kolumn z uwzględnionymi
szerokościami stref przejściowych w zależności od wybranej technologii wzmocnienia
gruntu, gdzie kolumny wykonano: M4 - w rękawie geosyntetycznym, M5 – metodą
udarową i M6 – metodą wibracyjną (z szerokością strefy przejściowej jak dla przypadku
D, opisanego w Tablicy nr 9).
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Wykres nr 2. Nośność podłoża po realizacji inwestycji 230 kN (na podstawie badań in situ)
oraz nośność podłoża dla zaproponowanych modeli obliczeniowych w przekroju A-A i B-B.
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Wykres nr 3. Nośność podłoża po realizacji inwestycji 230 kN (na podstawie badań in situ)
oraz nośność podłoża dla zaproponowanych modeli obliczeniowych w przekroju C-C i D-D.
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Wykres nr 4. Nośność podłoża po realizacji inwestycji 215 kN (na podstawie badań in situ)
oraz nośność podłoża dla zaproponowanych modeli obliczeniowych w przekroju E-E i F-F.

Z przedstawionych powyżej wyników przeprowadzonych symulacji numerycznych wg
przyjętego schematu postępowania, można wyciągnąć kilka wniosków. Otóż z wynikami
otrzymanymi z próbnych obciążeń można porównać modele od M1 do M4, gdyż dotyczą
one analizowanego podłoża, a także realizowanej na tej inwestycji metody wzmacniania
podłoża gruntowego, czyli wykonanie kolumn kamiennych w rękawie geosyntetycznym.
Po analizie otrzymanych wyników dotyczących wartości nośności podłoża gruntowego dla
poszczególnych modli obliczeniowych, można pokazać pewne zależności, które opisano w
Tablicy nr 11. Badania teoretyczne, symulacja oraz eksperyment empiryczny są silnie ze
sobą połączone i żadna z tych metod poznawczych uzyskiwania wiedzy nie może być
używana oddzielnie. Symulacja czyli analityczne lub numeryczne rozwiązanie równań
danego modelu ma możliwość dawania pełnych i wiarygodnych wyników tylko wówczas
gdy jest weryfikowana teoretycznie i empirycznie.
Tablica nr 11. Porównanie wyników nośności, poszczególnych modeli podłoża gruntowego,
otrzymanych z przeprowadzonych symulacji numerycznych z wynikam nośności wzmocnionego
podłoża gruntowego wyznaczonego na podstawie próbnych obciążeń
Nośność
wzmocnionego
podłoża gruntowego
wyznaczona na
podstawie próbnych
obciążeń
NWPG
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Wyniki nośności poszczególnych modeli gruntowych na podstawie
przeprowadzonych symulacji numerycznych
model M1
model M2
model M3
model M4
(podłoże gruntowe)

48-61% NWPG

(podłoże gruntowe z
pojedynczym elementem
wzmacniającym)

60-83% NWPG

(podłoże gruntowe z zespołem
współpracujących ze sobą
elementów wzmacniającym)

(podłoże gruntowe z zespołem
współpracujących ze sobą
elementów wzmacniającym z
uwzględnieniem technologii
wykonania wzmocnienia)

74-104% NWPG

81-110% NWPG
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Wybrane wyniki z przeprowadzonych obliczeń zostały opublikowane: w pracy [51] na V
Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice–Wisła ‘2004, w
pracy [31] opublikowanej w materiałach konferencyjnych 16th International Conference on
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (16ICSMGE), Osaka-Japan‘2005 oraz na
Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Ljubljana ‘2006, w pracy
[34].
3.7. Modelowanie podłoża gruntowego wzmocnionego palisadą kolumn żelbetowych
Jednym z często wykonywanych konstrukcji w gruncie jest palisada z kolumn, dlatego
poniżej omówiono model ośrodka gruntowego wraz z konstrukcją palisady wykonanej z
kolumn betonowych i żelbetowych.
Przeprowadzone symulacje numeryczne i analizy otrzymanych wyników porównano z
danymi pozyskanymi z zrealizowanego już projektu inżynierskiego zlokalizowanego na
odcinku obwodnicy zachodniej miasta Bielsko – Biała w dzielnicy Aleksandrowice, w
rejonie wiaduktu kolejowego nad ulicą Sobieskiego. Rzędne wysokościowe dla tego rejonu
wynoszą od 327,7 do 336,7 m n.p.m. Od strony południowej przedmiotowy teren graniczy
z skarpą, na której usytuowany jest budynek wraz z placem, parkingiem i ogrodzeniem. Na
podstawie rozpoznanych parametrów geotechnicznych i warunków gruntowo – wodnych,
przedmiotowa skarpa nie spełniała wymogów stateczności. Uzyskane z obliczeń
współczynniki pewności F, były mniejsze od minimalnej wartości wymaganej Fmin = 1,5.
W wersji pierwotnej zaprojektowano rozwiązanie zabezpieczenia przedmiotowej skarpy za
pomocą muru oporowego, gdzie wymagane było odsłonięcie skarpy o wysokości około
10,00 m. Jednakże wykonanie takiego wykopu spowodowałoby, że w strefie zasięgu jego
oddziaływania znajdowałyby się zarówno parking jak i obiekt użyteczności publicznej, w
związku z powyższym zaproponowano inne alternatywne rozwiązanie, które uwzględniało
skomplikowane warunki gruntowo – wodne związane z sąsiedztwem przepływającego
nieopodal potoku – rozwiązaniem tym było wykonanie palisady z kolumn betonowych i
żelbetowych, których konstrukcja stanowi przedmiot niniejszej analizy numerycznej.
Dla rozpoznanych do głębokości około 15,00 m p.p.t., warunków geotechnicznych podłoża
gruntowego, przyjęto model numeryczny, w którym wyodrębniono trzy pakiety
geologiczne gruntu: pakiet I – obejmujący współczesne grunty nasypowe, sklasyfikowane
jako nasyp niekontrolowany (warstwa od 0,00 do 4,80 m), pakiet II – obejmujący grunty
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mineralne plejstoceńskiej akumulacji wodnolodowcowej (od 4,80 do 11,00 m) i pakiet III
– grunty pochodzenia kredowego (poniżej 11,00 m).
Tablica nr 12. Parametry fizyczne i mechaniczne analizowanego modelu obliczeniowego.
MATERIAŁY
Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3

g
[kN/m3]
21,00
19,00
20,00

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
n
E
c
[-]
[kPa]
[kPa]
15.000,00
0,300
11,00
14.000,00
0,300
9,00
130.000,00
0,320
-

F
[o]
12,00
10,00
35,00

Na przedmiotowej inwestycji wykonano palisadę żelbetową składającą się z pali dużych
średnic D = 1,20 m, przy czym co drugi pal wykonano jako zbrojony, na przemian z palem
betonowym (Fot. nr 10a–10f). Rozstaw pali przyjęto co 1,02 m, natomiast długość pali:
L1 = 11,50 m oraz L2 = 10,00 m. Przedmiotowe pale były wykonywane z poziomu
istniejącego terenu. Palisadę krzyżujących się pali zwieńczono oczepem żelbetowym.
Stateczność skarpy wraz z murem skonstruowanym z pali zabezpieczono poprzez stalowe
kotwy gruntowe (Fot. nr 10c i 10f) długości 12,50 m wykonanych z prętów F32
iniektowanych zaczynem cementowym. Kotwy zaprojektowano w dwóch rzędach w co
drugim palu, czyli w każdym palu zbrojonym (Fot. nr 10b, 10c, 10e i 10f). Jako
wyrównanie lica palisady zaprojektowano ścianę osłonową grubości 0,15 m, opartą na
fundamencie żelbetowym o wymiarach 0,30 x 0,30 m z betonu B30.

Fot. 10a.
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Fot. 10b.

Fot. 10c.

Fot. 10d.

139

Monika GWÓŹDŹ-LASOŃ

Fot. 10e.

Fot. 10f.

Fot. 10g

Fot. 10 a-g. Etapy realizacji palisady z pali wielkośrednicowych, żelbetowych i betonowych
pełniących rolę muru oporowego zabezpieczającego teren osuwiskowy w celu zrealizowania
projektowanej obwodnicy w Bielsku - Białej.
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Model obliczeniowy dla tak zaprojektowanej konstrukcji rozwiązano przyjmując
sprężysto-plastyczne właściwości materiałów. Do rozwiązania zagadnień brzegowych
wykorzystano program Z_Soli. Geometria obszaru przyjętego do obliczeń wynika z
wymiarów

rzeczywistych

obiektu

i

była

zaprojektowana

zgodnie

z

danymi

projektowanymi opisującymi elementy konstrukcyjne oraz na podstawie danych
pozyskanych z badań geotechnicznych.
Dane te posłużyły jako informacje porównawcze na wejściu i wyjściu dla
przeprowadzonych symulacji numerycznych. Do rozważań obliczeniowych przyjęto układ
płaski 2D, gdyż założono, że jest to obiekt liniowy. Otoczenie współpracujące z
konstrukcją palisady przyjęto jako ograniczone wymiary masywu gruntowego, wycięcie z
rzeczywistej półprzestrzeni w taki sposób, by dostatecznie rozległy obszar nie zaburzał
rozkładu naprężeń i przemieszczeń w sąsiedztwie elementu wzmacniającego. Jedną z
podstawowych cech zaproponowanego modelu jest opis mechanicznego zachowania się
materiałów poszczególnych elementów modelu, gdzie założono ośrodek sprężysto–
plastycznny, z zastosowaniem kryterium Druckera–Pragera i Couloma–Mohra. Ze względu
na złożony charakter ośrodka gruntowego, modelowanie interakcji grunt – konstrukcja w
większości opiera się na modelach funkcjonalnych, gdyż modele tego typu reprezentują
zachowanie systemu z punktu widzenia relacji wejście-wyjście. W rezultacie model
„ignoruje” wewnętrzną strukturę oryginalnego obiektu lub zjawiska, a celem jego budowy
jest jedynie przedstawienie związków funkcjonalnych, jednakże w tym konkretnym
przypadku wybór parametrów opisujących ośrodek gruntowy jest sprawą istotną i mającą
wpływ na rozwiązanie końcowe.
Generalnie struktura przyjętego do obliczeń modelu uwzględnia wyprowadzone parametry
geotechniczne dla trzech wydzielonych pakietów, opisujących charakterystykę podłoża
gruntowego. Czwarty wyodrębniony w modelu materiał opisuje konstrukcje wsporczą palisadę, której parametry wytrzymałościowe odpowiadają projektowej klasie betonu
i żelbetu. Kotwy gruntowe zamodelowano jako elementy prostopadłe do lica palisady,
pomimo, iż w oryginalnym obiekcie były one mocowane pod kątem 30º. Uproszczony, pod
względem geometrii model kotew gruntowych, uwzględnia charakter swej pracy w
obiekcie

rzeczywistym

poprzez

uwzględnienie

zredukowanie

sił

składowej

w

zamodelowanej poziomej kotwie. Materiał nr 7 opisuje zmodyfikowane parametry
wytrzymałościowe zakotwień na głębokości 2,40 m i 4,80 m. Ponadto zamodelowano
strefę kontaktową (sliding line) na granicy ośrodka gruntowego i palisady, a także wokół
elementów kotwiących (Rysunek nr 40).
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Rysunek nr 40. Model numeryczny ośrodka gruntowego z elementem wzmacniającym - palisadą
kolumn żelbetowych zabezpieczających skarpę.

Obciążenie palisady jest wywołane parciem gruntu oraz obciążeniem naziomu o wartości
3,0 kN/m3, co charakteryzuje obciążenie pojazdem samochodowym (osobowym). Na
rysunku nr 40 przedstawiono przyjęty do obliczeń model numeryczny. W modelu
uwzględniono etapowość wykonywanej inwestycji, gdzie najpierw zamodelowano sam
ośrodek gruntowy, następnie ośrodek wraz z palisadą kolumn i w trzecim etapie elementy
kotwiące z uwzględnieniem usunięcia gruntu na projektowaną wysokość skarpy.
Materiały 5 i 6 były zamodelowane jako funkcje czasu. Dla materiału nr 5, przypisano
parametry materiału 1 w przedziale czasowym od t0 do t2, natomiast od chwili t2 funkcja ta
(existence function) przyjmuje wartość 0, co odzwierciedla wykonanie wykopu. Ponadto w
chwili t2 wprowadza się materiał nr 7 – czyli kotwy gruntowe. Podobnie jest z materiałem
6, który od chwili t0 do t3 ma przypisane parametry materiału 2, natomiast po chwili t3
przypisana mu funkcja (existence function) przyjmuje wartość 0 i zaczyna pracę druga z
kotew, zamodelowana jako materiał nr 7.
Przeprowadzane symulacje numeryczne, bazowały na danych uzyskanych z projektu
powykonawczego dla opisywanego powyżej rzeczywistego obiektu, a także w oparciu o
informacje uzyskane z badań geotechnicznych – dane na wejściu, natomiast jako daną
wyjściową przyjęto informację, iż konstrukcja ta jest zrealizowana i funkcjonuje spełniając
założenia projektowe. Obecnie nie prowadzi się dla tego obiektu inżynierskiego żadnego
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monitoringu, niemniej jednak dane pozyskane z takich obserwacji byłyby cennym źródłem
informacji do tworzenia kolejnych symulacji komputerowych, które oddawałyby obraz
pracy, wykonanej konstrukcji wzmacniającej, w czasie.
Obliczenia

numeryczne

przeprowadzono

według

opisanego

powyżej

algorytmu

dwukrotnie, raz wybierając opis sprężysto-plastyczny materiału z uwzględnieniem
kryterium Coulomba – Mohra, a następnie Druckera – Pragera. Wyniki obu symulacji były
zbieżne, a różnica wyniosła niespełna 15%.
3.8. Wykorzystanie prostych modeli numerycznych do oszacowania wartości
rynkowej nieruchomości gruntowych przeznaczonych jako tereny inwestycyjne
Posadowienie obiektów komercyjnych, usługowych czy publicznych takich jak centra
handlowe, hotele, stacje benzynowe, szpitale itp. na niewykorzystywanych do tej pory
terenach, charakteryzujących się słabymi parametrami wytrzymałościowymi podłoża, lecz
w dogodnej lokalizacji i z dobrym dostępem komunikacyjnym, są obecnie rozwiązaniem
często stosowanym. Zgodnie z art. 151 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z kolejnymi zmianami),
jaki i ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych – wartość rynkowa
nieruchomości jest to najbardziej prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na rynku
przy przyjęciu założeń umożliwiających otrzymanie właśnie takiej ceny. W związku z
powyższym, wartość rynkowa nieruchomości odzwierciedla stan rynku na dzień, na który
określa się jej wartość i odpowiada cenie, jaką można by uzyskać przy zawarciu umowy
sprzedaży [33], [52].
Po przestudiowaniu wielu prac z dziedziny szacowania wartości nieruchomości nasuwają
się następujące pytania – co jest największym atutem nieruchomości gruntowej? Jakie
atrybuty w znaczący sposób wpływają na jej wartość rynkową? Ze względu na
różnorodność typów nieruchomości gruntowych, ograniczono się jedynie do rozważań na
temat nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem jako tereny
komercyjne i usługowe. Wybór taki nie jest przypadkowy, gdyż podjęta została tutaj próba
wykazania, że na wartość rynkową tego typu nieruchomości powinna mieć wpływ, nie
tylko lokalizacja, dostępność komunikacyjna, stopień uzbrojenia terenu czy powierzchnia
nieruchomości, ale również wielkość nośności podłoża przedmiotowej działki, która to
nośność bezpośrednio wynika z wielkości parametrów geotechnicznych danego terenu i
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stanowi jeden z ważniejszych atrybutów wpływający na wartość całej nieruchomości
gruntowej. Do tej pory, rola tego atrybutu nie została w żadnych wiążących przepisach
uwzględniona ani określona i nie jest brana pod uwagę w procesie szacowania wartości
rynkowej nieruchomości gruntowej tego typu.
Przeznaczenie w studium czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oraz potrzeba kierowania się w znacznym stopniu aspektami ekonomicznymi
bezwzględnie narzuca lokalizacje obiektów, na obszarach o nienajlepszych parametrach
fizycznych

i

mechanicznych,

co

zmusza

do

stosowania

różnych

zabiegów

geotechnicznych, mających głównie na celu polepszenie nośności podłoża budowlanego
oraz ograniczenie wielkości osiadań posadowionych na tych terenach budowli.
Posadowienie obiektów komercyjnych, usługowych czy publicznych takich jak centra
handlowe, hotele, stacje benzynowe, szpitale itp. na niewykorzystywanych do tej pory
terenach, charakteryzujących się słabymi parametrami wytrzymałościowymi podłoża, lecz
w dogodnej lokalizacji i z dobrym dostępem komunikacyjnym, są obecnie rozwiązaniem
często stosowanym [58], [87].
Zasadniczą sprawą w procesie wyceny, jest określenie stanu prawnego przedmiotowej
nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz wypisów z ewidencji gruntów oraz
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Kolejnym krokiem jest opisanie cech
charakterystycznych daną nieruchomość, uwzględniając wszystkie wady i zalety, w
odniesieniu do przeprowadzonej analizy rynku. Następnie, rzeczoznawca majątkowy, musi
wybrać odpowiednią metodę i technikę wyceny w celu określenia wartości rynkowej.
Jedno z najczęściej stosowanych podejść przy określania wartości rynkowej nieruchomości
gruntowych niezabudowanych zakłada, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za
nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Należy raz jeszcze
podkreślić, iż niniejsza analiza obejmuje nieruchomości znajdujące się na obszarze
przeznaczonym jako tereny usługowe, komercyjne lub usług publicznych, czyli tereny
charakteryzujące się dużą intensywnością zabudowy – innymi słowy tereny pod duże
inwestycje budowlane.
Przy określaniu wartości rynkowej tego typy nieruchomości jednym z najważniejszych
czynników, branych pod uwagę, jest lokalizacja. Zaraz za nią idą w parze sąsiedztwo i
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania terenu, następnie dostępność do
drogi publicznej, wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz wielkość i kształt działki
(Rysunek nr 41).
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Rysunek nr 41. Atrybuty wpływające na wartość rynkową niezabudowanej nieruchomości
gruntowej o przeznaczeniu komercyjnym.

Wpływ poszczególnych cech na wartość rynkową rozpatrywanej nieruchomości gruntowej
niezabudowanej zależy również od celu na jaki zostaje dana nieruchomość zakupiona lub
dzierżawiona. Należy także zwrócić uwagę, że istnieją już odpowiednie Standardy
Zawodowe, mówiące jak wycenić wpływ czynników środowiskowych zarówno korzystny,
jak i niekorzystny (emisja pyłów, skażenia chemiczne i radiologiczne, hałas, cieki wodne,
wysoki poziom wód gruntowych, eksploatacja górnicza, nasłonecznie, sąsiedztwo parków i
terenów rekreacyjnych, itp.) na wartość nieruchomości, a także jak określa się wartość
nieruchomości położonych na złożach kopalin, pod autostradami, jak oszacować wartość
zabytku a jak gruntu rolnego, czy mienia zaburzańskiego. Nie ma natomiast żadnych
wytycznych mówiących jak określić wpływ występowania na danym terenie podłoża
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gruntowego o złych parametrach geotechnicznych, czyli słabego podłoża. W związku z
powyższym, podjęto próbę udowodnienia stwierdzenia, iż w procesie wyceny wyżej
scharakteryzowanych nieruchomości gruntowych, koniecznym jest uwzględnienie
podobieństwa nieruchomości pod względem występujących na danym terenie warunków
geotechnicznych, jako ważnego atrybutu przekładającego się na aspekty ekonomiczne, a
tym samym na wartość rynkową nieruchomości. Do takiego oszacowania wielkości
nośności podłoża można z powodzeniem wykorzystać proste modele numeryczne, którym
poświęcona jest przedmiotowa praca.
Ze względu na masową intensyfikacje zabudowy na terenach o atrakcyjnej lokalizacji,
poszukuje się ciągle nowych terenów pod budowy, niejednokrotnie na gruntach, których
nośność nie pozwala na uznanie ich za „grunty budowlane”. W tym przypadku, mówiąc o
nośności gruntu rozumie się przez to możliwość przeniesienia przez ośrodek gruntowy
obciążenia przekazywanego z budowli przez fundamenty, w taki sposób aby zapewnione
było bezpieczeństwo posadowionego budynku z punktu widzenia nośności i użytkowania.
Jeżeli po przeprowadzeniu odpowiednich badań i wykonaniu niezbędnych obliczeń i analiz
zostanie stwierdzone, że badany grunt nie posiada dostatecznej nośności, wówczas należy
podjąć działania mające na celu poprawienie właściwości wytrzymałościowych danego
ośrodka gruntowego, czyli zastosowanie odpowiednich metod i technik wzmacniania
podłoża, które obszernie omówione zostały w Rozdziale nr 1 przedmiotowej pracy.
Analizując krakowski rynek nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości podobnych
rodzajów, zbadano zmiany cen za zakup nieruchomości niezabudowanych, o
przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania jako tereny komercyjne i tereny
usług publicznych z przeznaczeniem pod inwestycje. Dla ustalenia charakterystyki rynku
określono po pierwsze rodzaj badanego rynku – obrót prawem własności do nieruchomości
gruntowych niezabudowanych oraz obszar badanego rynku – Kraków, z preferencją
poszukiwania cen transakcyjnych nieruchomości położonych w porównywalnej lokalizacji,
sąsiedztwie oraz o zbliżonej charakterystyce, a w szczególności o takim samym
przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Badanie rynku objęło lata 2003–2005, aktualizację cen transakcyjnych uwzględniono za
pomocą odpowiednich wskaźników wyznaczonych na podstawie linii trendu.
W wyniku przeprowadzonej analizy określono przedział cenowy za prawo własności do
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, leżącej na terenach usług komercyjnych lub
publicznych, który mieści się w granicach od 260–980 zł/m2 dla działek o powierzchni
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powyżej 30 arów, natomiast dla działek o mniejszych powierzchniach (do 35a) przedział
cenowy kształtuje się zdecydowanie wyżej, a mianowicie 2500 – 4000 zł/m2. Badając
rynek

odnotowano

także

pojedyncze

transakcje

kupna-sprzedaży nieruchomości

gruntowych niezabudowanych, gdzie ceny zakupu były znacznie wyższe, lecz takie
transakcje nie były brane pod uwagę, gdyż w zasadniczy sposób odbiegają od krzywej
określającej trendy cenowe na obszarze badanego rynku. Analizę wybranej próbki
reprezentatywnej przedstawiono na wykresie nr 5.

Wykres nr 5. Analiza cen transakcyjnych z wybranej próbki reprezentatywnej zawartych, transakcji
kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu komercyjnym, w
latach 2003-2005 na obszarze miasta Krakowa.

Do przeprowadzenia analizy wpływu rodzaju podłoża na wartość rynkową nieruchomości
posłużyły nam zestawione pary nieruchomości A1 i A2, które zostały wybrane z przyjętego
zbioru transakcji reprezentatywnych. Dobrano pary nieruchomości w taki sposób aby były
one podobne pod względem wszystkich wymienionych powyżej atrybutów za wyjątkiem
charakterystyki podłoża gruntowego. Ponadto na przedmiotowych nieruchomościach
gruntowych powstawały lub miały powstać porównywalne inwestycje budowlane. W myśl
przytoczonych

wyżej

powszechnie

stosowanych

zasad,

wartość

rynkowa

obu

147

Monika GWÓŹDŹ-LASOŃ

nieruchomości gruntowych powinna być niemal identyczna. I tak też jest, gdyż ceny
transakcyjne za nieruchomości gruntowe zestawione w jednej parze są podobne i różnią się
maksymalnie o 9%.
Następnie na obu nieruchomościach gruntowych dwóch niezależnych inwestorów
rozpoczyna realizacje dwóch podobnych budów. Kosztorysy inwestorskie na materiały i
roboty budowlane opiewały na porównywalne kwoty. Projekty architektoniczno –
inżynierskie zakładają w obu przypadkach posadowienie bezpośrednie, a obciążenia z
budowli mają być przekazywane na grunt przez słupy, a następnie przez stopy
fundamentowe. Jednakże ze względu na odmienne warunki geotechniczne zastosowanie
założonego typu posadowienia dla nieruchomości A2 okazało się niemożliwe.
Nieruchomość A1 znajdowała się na terenie, gdzie występowały grunty nośne o
odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, które z łatwością przenosiły obciążenia
przekazywane przez budowle. Natomiast nieruchomość A2, znajdowała się na obszarze,
który charakteryzuje się odmiennymi parametrami geotechnicznymi, gdzie występują
grunty

organiczne

z

przewarstwieniami

słabonośnych

gruntów

w

stanie

miękkoplastycznym lub półpłynnym.

Rysunek nr 42. Nakłady finansowe na zrealizowanie inwestycji – NIERUCHOMOŚCI A1, na
podłożu gruntowym o dobrych parametrach wytrzymałościowych.

Dla takiego podłoża konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod wzmocnienia –
dlatego w tym przypadku wybrano optymalne rozwiązanie pod względem poprawy
parametrów wytrzymałościowych, a zarazem najbardziej ekonomiczne, jednakże koszty
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dodatkowe związane z doprowadzeniem ośrodka gruntowego nieruchomości A2, do
wymaganej jakości technicznej wyniosło ok. 28% kosztów wykonania całej inwestycji
(Rysunek nr 42 i 43).

Rysunek nr 43. Wzrost nakładów finansowych na zrealizowanie porównywalnej inwestycji NIERUCHOMOŚCI A2.

Zgodnie z rysunkiem nr 42, czas realizacji inwestycji wynosi TA1, gdzie T1 – to czas
potrzebny na zakup nieruchomości gruntowej a T2 – to czas budowy części składowej
gruntu. Koszty całkowite realizacji tej inwestycji to suma: KZNG – kosztu zakupu
nieruchomości gruntowej oraz KR,M-CzSNG – kosztów robocizny i materiałów (z
uwzględnieniem kosztów opracowania dokumentacji oraz nadzoru budowlanego)
potrzebnych na wykonanie części składowej nieruchomości gruntowej.
Natomiast na rysunku nr 43 przedstawiono schemat tych podobnych zależności, jednakże
dla Nieruchomość A2, która posadowiona jest na słabym podłożu gruntowych o
niewystarczającej nośności, gdzie koniecznym jest wykonanie stosownych prac
związanych z wzmacnianiem podłoża gruntowego. Czas realizacji inwestycji wynosi TA2,
gdzie T1 – to czas potrzebny na zakup nieruchomości gruntowej, T3 – to czas budowy
części składowej gruntu oraz T2 – czas wydłużający całą inwestycje potrzebny na
wykonanie projektu i wszelkich prac związanych z wzmocnieniem podłoża gruntowego.
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Koszty całkowite realizacji tej inwestycji to suma: KZNG – kosztu zakupu nieruchomości
gruntowej, KR,M-CzSNG – kosztów robocizny i materiałów (z uwzględnieniem kosztów
opracowania dokumentacji i nadzoru budowlanego) potrzebnych na wykonanie części
składowej nieruchomości gruntowej oraz KR,M-WPG – kosztów dodatkowych, za robociznę,
materiały

(z

uwzględnieniem

kosztów

opracowania

odpowiedniej

dokumentacji

geotechnicznej, projektu wzmocnienia podłoża i nadzoru budowlanego) potrzebnych na
wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego.
Podobnie było na innych porównywalnych parach analizowanych nieruchomości B1-B2,
C1-C2, D1-D2 i E1-E2. Zwiększenie nakładów na wykonanie całej zaplanowanej inwestycji
można określić w granicach 25-35%, na podstawie przeanalizowanych danych.
Takie sytuacje mają miejsce coraz częściej, z racji tego, iż głównym atutem przy zakupie
nieruchomości jest jej lokalizacja. Rząd wielkości kosztów, jakie należy ponieść w
przypadku

wykonywania

prac

związanych

ze

wzmacnianiem

podłoża,

w

przeanalizowanych przypadkach dochodzi nawet do 65% ceny całej inwestycji, a średnio
waha się pomiędzy 20-40%. Koszt wybudowania zaprojektowanych części składowych
stanowiących budynki i budowle trwale z gruntem związane, na tego typu
nieruchomościach gruntowych wzrasta w związku z wydłużeniem czas realizacji budowy
oraz kosztami związanymi z projektem i wykonawstwem wzmocnienia. Straty związane z
dodatkowymi nakładami finansowymi oraz przeniesieniem w czasie momentu, kiedy
nieruchomość zacznie generować pożądane dochody powinny być uwzględnione w
wartości rynkowej tego typu nieruchomości.
Zasygnalizowane w tym podrozdziale spostrzeżenia, zwracają uwagę na nowe aspekty
wpływające na wartość rynkową nieruchomości. Z powyższych rozważań wynika, iż na
wartość nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod duże inwestycje, ma zasadniczy
wpływ nie tylko lokalizacja i przeznaczenie w planie, ale również, a może przede
wszystkim warunki geotechniczne podłoża gruntowego. Znajomość właściwości różnych
typów gruntów może, bowiem uchronić przed sporymi wydatkami, związanymi
z koniecznością wzmocnienia gruntu przed posadowieniem na nim zaprojektowanego
obiektu lub uświadomić problemy związane z realizacją danej inwestycji.
W procesie wyceny, jako atrybut mający wpływ na wartość oraz jako cecha porównawcza,
powinna się znaleźć nośność gruntu jako odzwierciedlenie występujących na danym
terenie parametrów geotechnicznych gruntu. Informacje na ten temat rzeczoznawcy
majątkowi
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geotechnicznych oraz obliczeń np. numerycznych z zastosowaniem prostych modeli
obliczeniowych. Te informacje powalają na określenie właściwego sposobu posadowienia
budowli i odpowiedniej konstrukcji fundamentów.
Mając tego typu dane można oszacować koszty nakładów potrzebnych na wzmocnienia
podłoża i doprowadzenia go do takich parametrów wytrzymałościowych, jakie założono w
projekcie, bądź do oszacowania kosztów zmiany sposobu posadowienia. Wartość rynkową
nieruchomości gruntowej z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych podłoża,
można wówczas określić przy użyciu metody pozostałościowej, gdyż wartość taką określa
się jako różnicę wartości nieruchomości po wykonaniu założonych robót (zabiegów
związanych ze wzmocnieniem podłoża) oraz wartości przyjętych kosztów tych robót, z
uwzględnieniem zysków inwestora uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych.
Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowych nieruchomości oraz wyniki przeprowadzonej
analizy rynku zarówno dotyczącej cen robót związanych ze wzmacnianiem gruntów
słabonośnych, jak i określających ceny rynkowe poszczególnych rodzajów nieruchomości
gruntowych, należy stwierdzić jednoznacznie, iż dla analizowanego tutaj przypadku
powyższe metoda pozostałościowa jest odpowiednim narzędziem służącym do określenia
wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej z uwzględnieniem wpływu
warunków geotechnicznych podłoża na jej wartość rynkową.
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Na podstawie wyników otrzymanych z przeprowadzonych symulacji, testów i analiz,
które zostały opisanych w poprzednich rozdziałach, zaproponowane modele numeryczne
wzmocnionego podłoża gruntowego zweryfikowano na podstawie danych pozyskanych z
wybranych budów. Wszystkie opisane tutaj inwestycje zrealizowane były na przestrzeni
ostatnich lat, a łączącym je elementem, był fakt, iż jednym z przeprowadzonych etapów
prac budowlanych było wzmacnianie podłoża gruntowego za pomocą kolumn
wykonywanych metodą” vibro” oraz pali.
Mając na uwadze dane pozyskane z wcześniej przeprowadzonych analiz dotyczących
modelowania: ośrodka gruntowego z elementami wzmacniającymi, stref przejściowych
oraz elementów kontaktowych – dla zaproponowanych modeli numerycznych obliczono
nośność podłoża dla niżej opisanych przypadków i zweryfikowano otrzymane wyniki z
danymi pozyskanymi z badań in situ.
4.1.

Wzmocnienia podłoża pod fundamentami pawilonu handlowego na osiedlu

„Derby” przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie
Projekt

posadowienia

pawilonu

handlowego

Osiedla

„Derby”

w

Warszawie

(rysunek nr 44), polegał na wzmocnieniu podłoża za pomocą technologii wibroflotacji i
zagęszczenia gruntu wbudowanego.

Rysunek nr 44. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji – Warszawa, Osiedle „Derby”
przy ul. Skarbka z Gór. [81]
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Wykonanie wzmocnienia podłoża w rejonie projektowanego pawilonu handlowego
uznano za konieczne ze względu na to, że przedmiotowy budynek znajdował się w rejonie
występowania słabych gruntów w strefie aktywnego oddziaływania fundamentów.
Według sporządzonej dokumentacji geotechnicznej pod fundamentami, do głębokości
około 1.0 m p.p.f., występują torfy i namuły przewarstwione dodatkowo plastycznymi
gruntami spoistymi. Głębsze podłoże pod budynkiem stanowią piaski średnie (Ps) i piaski
grube (Pr) w stanie średnio zagęszczonym o ID = 0,35.
Po przeprowadzeniu stosownych analiz przyjęto, że wzmocnienie gruntu pod ławami
fundamentowymi zostanie wykonane za pomocą kombinowanej technologii wibroflotacji i
wibrowymiany. Ponadto w rejonie wzmocnienia wykonano powierzchniową wymianę
gruntu od około 0,20 m do maksimum 0,50 m. Były to głównie grunty organiczne (darń i
torf), przy czym strefa wymiany znajdowała się w rejonie wahań zwierciadła wody
gruntowej. W wykopie oraz powyżej niego do poziomu ok. 4,20 m n.p. zero Wisły
wykonano nasyp z pospółki i piasku [80], [81].
Dla tak przyjętej technologii wzmacniania podłoża gruntowego, istotne jest to, że
zastosowanie metody wibroflotacji, wykonane dla ustalonej siatki punktów, doprowadza
w efekcie do poprawienia stopnia zagęszczenia w całej strefie oddziaływania gruntu,
natomiast wibrowymiana znajduje zastosowanie w gruntach mieszanych i spoistych, które
słabo lub wcale nie poddają się zagęszczeniu własnemu. W przedstawionym tutaj sposobie
wzmocnienia podłoża gruntowego, dochodzi do lokalnego wzmocnienia gruntu przez
uformowanie kolumn z odpowiedniego materiału, co uwzględnia się w obliczeniach
statycznych.
W pewnych przypadkach (jest to uzależnione głównie od rodzaju otaczającego kolumnę
gruntu) następuje również poprawa parametrów mechanicznych przestrzeni pomiędzy
kolumnami, co z kolei ma wpływ na przyspieszenie konsolidacji gruntu i uruchamia
funkcję drenującą kolumn z kruszywa. Dla przedmiotowej inwestycji wykonano
wzmocnienie gruntu wyłącznie pod fundamentami, w określonej siatce punktów
dostosowanej do rodzaju warunków gruntowych występujących pod budynkiem,
zapewniając tym samym bezpieczne przeniesienie nacisku obliczeniowego do 200 kPa w
poziomie

posadowienia.

Schemat

wykonanego

przedstawiono na rysunku nr 45 i 46 [80], [81].
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Rysunek nr 45a i 45b. Zastosowana technologia wzmacniania podłoża gruntowego dla
przedmiotowego pawilonu handlowego – wibrowymiana i wibroflotacji [81].

Rysunek nr 46. Rozmieszczenie kolumn kamiennych pod fundamentami przedmiotowego pawilonu
handlowego na osiedlu „Derby” przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie.
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Głębokość zagęszczania podłoża wynosiła około 3,00 do 3,50 m, licząc od poziomu
posadowienia na rzędnej 3,85 m n.p. zera Wisły (rysunek nr 45). W czasie formowania
kolumn i zagęszczania wgłębnego, podawano kruszywo (pospółkę) o jak największej
zawartości frakcji żwirowej, w zróżnicowanej ilości, która zależała głównie od objętości
tworzących się lejów i reakcji podłoża na przeprowadzany proces. [81] Do wykonania
robót użyto wibratora wgłębnego systemu Kellera, o sile odśrodkowej około 160 kN
i amplitudzie drgań około 7 mm. Pod przedmiotowym budynkiem zaprojektowano 91 szt.
punktów zagęszczania, co w efekcie dało 364 mb kolumn żwirowych. Natomiast dla
sprawdzenia przyjętego sposobu posadowienia wykonano obliczenia statyczne, przy
zastosowaniu programów GRELEy oraz Vibro, które to programy zostały opracowane
przez Keller Grundbau i służą do wykonywania obliczeń statycznych fundamentów na
wzmocnionym podłożu [71].
Do analizy numerycznej przedmiotowego zagadnienia, wybrano najniekorzystniejsze
przekroje pod budynkiem (Rysunek nr 47a i 47b). W obliczeniach założono, że
powierzchniowo występujący torf wymieniono na pospółkę oraz, że pod każdym
fundamentem zostanie wykonana podsypka z pospółki o miąższości min. 0,40 m,
zagęszczona do ID = 0,60. Wykonanie podsypki pod fundamentami o gr. min 0,40 m
i zachowanie wymaganej głębokości posadowienia fundamentów (Dmin) zapewnia również
spełnienie normowego warunku nośności [81]. Obliczenia przeprowadzono jak dla
parametrów opisanych w Tablicy nr 13 i 14.
Tablica nr 13. Parametry geotechniczne podłoża gruntowego [81].
Rodzaj
gruntu
(symbol)

Pd
Pd1
Ps
Ps1
Gp
Gp1
Gp2
Gp3
Gp4
Torf
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Stopień
plastyczności
lub
zagęszczenia

IL / ID

Parametry
obliczeniowe

Parametry
charakterystyczne
rn

Fn

Cun

Fr

Cur

3

rr

[-]

3

[g/cm ]

stopnie

[kPa]

[g/cm ]

stopnie

0,35
0,40
0,35
0,40
0,20
0,25
0,30
0,35
0,50
~ 0,30

1,90
1,75
2,00
2,00
2,10
2,05
2,00
2,00
2,00
1,20

29,67
29,92
32,06
32,38
14,80
14,00
13,20
12,40
10,00
5,00

16,96
15,00
13,33
11,90
8,00
13,00

1,71
1,57
1,80
1,80
1,98
1,84
1,80
1,80
1,80
1,08

26,70
26,92
28,80
29,14
13,32
12,60
11,88
11,16
9,00
4,50

Współczynniki
nośności
ND

NC

NB

[kPa]

[-]

[-]

[-]

15,26
13,50
12,00
10,71
7,20
11,70

12,73
13,03
16,01
16,63
3,35
3,14
2,93
2,74
2,25

9,95
9,56
9,19
8,84
7,89

4,42
4,58
6,18
6,53
0,42
0,36
0,30
0,26
0,15
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Tablica nr 14 Moduły ściśliwości [81].

Rodzaj gruntu
(symbol)

Pd
Pd1
Ps
Ps1
Gp
Gp1
Gp2
Gp3
Gp4
Torf

Stopień
plastyczności
lub zagęszczenia

Moduły
ściśliwości

I L / ID

Mo

M

[-]

[MPa]

[MPa]

0,35
0,40
0,35
0,40
0,20
0,25
0,30
0,35
0,50

46
51
72
79
29
26
23
21
15,50
1

57
63
80
87
48
43
38
35
25,80

~ 0,30

Rysunek nr 47a. Przekrój geologiczny dla kolumny nr 24

Rysunek nr 47b. Przekrój geologiczny B-B (dla kolumn nr 7, 56 i 82).

W ramach kontroli założeń projektowych oraz inwentaryzacji prac powykonawczych,
wykonano 4 sondowania dynamiczne, w odległości około 20 do 30 cm od teoretycznego
położenia punktu zagęszczania, głównie ze względu na zmienne warunki gruntowe, mając
również na uwadze występowanie w przewadze przemieszanych gruntów niespoistych
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i spoistych. Załączniki nr Z-1.1., Z-1.2., Z-1.3. i Z-1.4. przedstawia wyniki sondowania
dynamicznego sondą lekką, dla pali nr 7, 24, 56 i 82 [80], [81]. Sondowania dynamiczne
sondą lekką SL wykonano zgodnie z PN-74/B-04452 – Grunty budowlane – badania
polowe.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że prognozowane osiadanie fundamentów w
najniekorzystniejszych warunkach gruntowych nie przekroczy od 0,50 cm do
maksymalnie 2,00 cm. W obliczeniach wzmocnienia podłoża założono dla kolumn
piaskowo-żwirowych, że moduł edometryczny trzonu kolumny wynosi M0 = 80 MPa.
Taką wartość modułu pospółka lub żwir osiąga już na dolnej granicy stanu średnio
zagęszczonego wg [74]. W związku z powyższym wszystkie pomiary sondowania w
trzonie kolumn, wskazujące na zagęszczenie w zakresie ID = 0,40 - 0,60 potwierdzają
przyjęte na wstępie założenia (Załączniki nr Z.1-1., Z.1.2., Z-1.3. i Z-1.).
Ponadto w świetle doświadczeń z realizacji innych projektów oraz mając dane z
pierwszego i drugiego etapu realizacji „Osiedla Derby”, otrzymane wyniki pomiaru
zagęszczenia są dopuszczalne i wskazują na prawidłowe wzmocnienie podłoża
gruntowego.
Pod fundamentami przewidziano wykonanie warstwy chudego betonu o grubości 10 cm
oraz podsypki o grubości co najmniej 40 cm z gruboziarnistej, kwalifikowanej pospółki.
Szerokość podsypki w dnie wykopu jest większa od szerokości fundamentu o co najmniej
30 cm z obu stron. Wykonanie podsypki jest niezbędne w celu zagwarantowania
spełnienia warunku nośności oraz dogęszczenia głowic kolumn w sąsiedztwie słabych
gruntów.
Mając wyznaczoną nośność wzmocnionego metodą wibroflotacji/wibrowymiany podłoża
gruntowego, stopy i ławy fundamentowe wymiaruje się tak jak fundamenty bezpośrednie
posadowione na podłożu jednorodnym o zastępczym module podatności. Po ustaleniu
obliczeniowego nacisku pod fundamentem, z uwzględnieniem ciężaru własnego i ciężaru
gruntu na odsadzkach oraz ewentualnego obciążenia użytkowego, wylicza się zbrojenie
rozpatrywanego przekroju betonowego zgodnie z obowiązującymi normami.
Na podstawie danych zebranych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, analizie
poddano zaproponowany model numeryczny wzmocnionego podłoża gruntowego za
pomocą metody „vibro”. Na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych
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oszacowano nośność podłoża, a także określono wpływ szerokości strefy przejściowej
pomiędzy elementem wzmacniającym, a podłożem gruntowym.
Tak jak opisano to w Rozdziale nr 2 dla analizowanych przypadków założono model
płaski (z uwzględnieniem rozmycia parametrów opisujących poszczególne materiały
modelu na jednostkę szerokości). Dla kolejnych symulacji numerycznych przyjęto
podłoże gruntowe i elementy wzmocnienia – kolumny żwirowe, jako ośrodek sprężysto –
plastyczny z zastosowaniem kryterium Druckera – Pragera oraz Coulomba – Mohra, a
obliczenia wykonano za pomocą wcześniej opisanego programu Z_Soil.
Przyjęty do obliczeń schemat numeryczny składa się z elementów o różnych wymiarach:
głownie z elementów kwadratowych 0,25 m x 0,25 m i elementów prostokątnych 0,25 m x
0,05 m. Obciążenie zadano dwoma funkcjami, jako (Initial State) obciążenie od ciężaru
własnego oraz (Time Dependent) w postaci rosnącej funkcji czasu. Zadaniem współpracy
wzmocnionego podłoża gruntowego z elementem konstrukcyjnym w postaci kolumn
żwirowych pod wybranymi schematami stóp/ław fundamentowych jest przenoszenie
obciążeń ze stopy/ławy poprzez podsypkę na trzony kolumn żwirowych oraz współpraca
pomiędzy geotkaniną, kolumnami i podłożem. Zaproponowany model numeryczny
uwzględnia dwie warstwy stref przejściowych, o szerokości D/3 – 0,30 m, dla których
przyjęto parametry fizyczne i mechaniczne tak jak opisano to w Rozdziale nr 3 – Tablicy
nr 9, dla modelu D.
Dla przyjętego modelu numerycznego wzmocnionego podłoża gruntowego, na styku
dwóch materiałów, różniących się parametrami fizycznymi i wytrzymałościowymi,
zamodelowano linie kontaktowe, które nie posiadają fizycznego odpowiednika, a ich
parametry przyjęto zgodnie z założeniami opisanymi w Rozdziale nr 2 (podrozdział 2.11.).
Dla reprezentacyjnych przekrojów geologicznych zilustrowanych na rysunku nr 47a i 47b,
prowadzono obliczenia. Dla modelu numerycznego podłoża gruntowego przyjęto
uśrednione parametry opisane w Tablicy nr 13 i Tablicy nr 14 dla gruntu zalegającego od
poziomu terenu do warstwy nośnej, uwzględniając tylko te warstwy, które różnią się
znacząco parametrami fizycznymi i mechanicznymi. Założono uogólnioną (średnią)
miąższość warstw oraz średnią głębokość ich zalegania. W czasie budowy model
obliczeniowy był kilkakrotnie modyfikowany i ponownie formułowany w sposób bardziej
dokładny. Szczególną uwagę poświęcono analizie szerokości przyjętej strefy przejściowej
przy kolumnie żwirowej.
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A

B

Rysunek nr 48a i 48b. Schemat modelu numerycznego.

Na rysunku nr 48 przedstawiono przyjęty schemat modelu numerycznego, gdzie
numerem: 1 – oznaczono materiał podłoża gruntowego (nośnego), 2 – warstwę słabą, 3 –
fundament, 4 – warstwę chudego betonu z warstwą podsypki, 6 – materiał kolumny, 7 i 8
– dwie warstwy przejściowe, o szerokości DSP1 = DSP2 = D/3 każda, pomiędzy materiałem
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kolumny a podłożem, o parametrach w następujących proporcjach g1 = (2gGC + gS )/3,
E1 = (2EGC + ES )/3 oraz g2 = (gGC + 2gS )/3, E2 = (EGC + 2ES )/3, a także 9 –
warstwę przejściową pomiędzy materiałem kolumny a warstwa słabą o szerokości
DSP GC-WL = D, gdzie gGC-WL = (2gGC + gWL )/3, natomiast EGC-WL = (2EGC + EWL )/3,
oraz linie kontaktowe i obciążenie fundamentu.
W rezultacie przeprowadzonych symulacji numerycznych otrzymywano wyniki dotyczące
nośności wzmocnionego podłoża gruntowego, które przedstawiono na wykresie nr 6
(gdzie na osi rzędnych widnieją wybrane do analizy kolumny, a na osi odciętych nośność
podłoża wokół tych kolumn). Otrzymane z symulacji wyniki były porównywalne z
danymi otrzymanymi z raportu z badań geotechnicznych określających skuteczność
ulepszenia gruntu w skutek zastosowania metody ‘vibro’. Ostatecznie dla przyjętych
parametrów charakteryzujących poszczególne strefy oraz dla założonego modelu MES
otrzymano zbieżność wyników dotyczących nośności wzmocnionego podłoża i wielkości
osiadań od +21% do +38% – oszacowania górnego w porównaniu z nośnością
wyznaczoną na podstawie badań in situ.
1600

Nośność podłoża wyznaczona
na podstawie badań in-situ

1400
1200
1000

Nośność podłoża wyznaczona
na podstawie symulacji
numerycznych dla modeli o
dwóch warstwach
przejsciowych C-M

800
600

Nośność podłoża wyznaczona
na podstawie symulacji
numerycznych dla modeli o
dwóch warstwach
przejsciowych D-P

400
200
0
Kolumna nr 7

Kolumna nr 24 Kolumna nr 56 Kolumna nr 82

Wykres nr 6. Wyniki nośności podłoża gruntowego otrzymane z przeprowadzonych symulacji
numerycznych dla modelu z dwoma warstwami przejściowymi.

Dla przyjętych modeli materiałowych C-M i D-P otrzymane wyniki były porównywalne, z
tym że model D-P dał rozwiązanie bliższe wynikom otrzymanym z badań pozyskanych z
badań in situ, przy założonym jednakowym schemacie dyskretyzacji i dla takich samych
wielkości parametrów opisujących poszczególne elementy zaproponowanego modelu.

163

Monika GWÓŹDŹ-LASOŃ

4.2.

Wzmocnienia podłoża pod Centrum Handlowym Sarni Stok przy ulicy

Warszawskiej w Bielsku – Białej
Omawiane zadanie polegało na wzmocnieniu słabego podłoża gruntowego w celu
posadowienia części B hali hipermarketu „Sarni Stok” w Bielsku – Białej, parkingu oraz
drogi dojazdowej dla dostawców centrum handlowego. Teren, na którym zaprojektowano
przedmiotowe Centrum Handlowe znajduje się w północnej części miasta przy wylocie
ul. Warszawskiej w stronę drogi ekspresowej Bielsko – Katowice – Warszawa. Rzędne
wysokościowe dla analizowanego rejonu wynoszą od 219,7 do 221,6 m n.p.m. Opisane
poniżej rozważania dotyczą wzmocnienia podłoża gruntowego pod częścią B hali
hipermarketu.

Rysunek nr 49. Rzut Centrum Handlowego Sarni Stok w Bielsk - Białej

Podłoże gruntowe wzmocniono kolumnami żwirowymi formowanymi w technologii
wibrowymiany (kolumny typu KSS systemu Kellera), których w sumie wykonano 3281
o łącznej długości 19.876,00 mb. Kolumny wykonane zostały przy pomocy wibratora z
rdzeniowym tzn. wewnętrznym podawaniem kruszywa, bez stosowania płuczki wodnej,
gdzie przesuwanie materiału w kierunku wylotu znajdującego się przy ostrzu wibratora
odbywa się za pomocą sprężonego powietrza. W niektórych gruntach spoistych
i mieszanych, zależnie od ich stopnia nasycenia wodą, poziome wibracje i rozpychanie na
boki mogą również prowadzić do ich zagęszczenia – ten efekt składowy wzmocnienia
podłoża jest podobny jak przy wibroflotacji, jednak ma znacznie mniejszy zakres
oddziaływania. Wibrator poruszał się wzdłuż prowadnicy maszyny podstawowej, która
dodatkowo go dociskała z siłą dochodzącą do około 150 kN.
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Średnice formowanych, z kruszywa o uziarnieniu ciągłym od 4 do 32 mm, kolumn
wynosiły od 0,60 do 0,90 m, w zależności od podatności bocznej gruntu [101].

Rysunek nr 50. Schematy rozmieszczenia kolumn żwirowych pod poszczególnymi typami ław i stóp
fundamentowych pod Centrum Handlowym Sarni Stok w Bielsku – Białej

Rysunek nr 51. Schematy przekroju podłużnego dla podłoża wzmocnionego kolumnami żwirowymi
z elementem konstrukcyjnym – stopą/ławą fundamentową [101]
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Średnia długość wykonanych kolumn żwirowych wyniosła około 9,00 m, z tym że każda

kolumna jest zagłębiona minimum 1,00 m w warstwie nośnej. Rozmieszczenie kolumn
pod poszczególnymi stopami i ławami fundamentowymi przedstawiono na rysunku nr 50.
W miejscu posadowienia stóp fundamentowych, wykonano warstwę chudego betonu B10
i zastosowano podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 0,30 m i stopniu
zagęszczenia minimum ID=0,70 oraz o szerokości równej wymiarom obrysu odpowiedniej
stopy fundamentowej powiększonej o około 0,40 m z każdej strony, przy założeniu, iż
naprężenia w gruncie rozchodzą się pod katem 45˚ (rysunek nr 51) [101].
Na podstawie parametrów geotechnicznych i warunków gruntowo – wodnych
rozpoznanych podczas badań terenowych, wybrano najniekorzystniejsze przekroje, które
uznano za reprezentatywna i dla wybranych przekrojów stworzono modele numeryczne
oraz przeprowadzano symulacje. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego rozpoznano
do głębokości około 11,00 m p.p.t. i na podstawie wykonanych badań wyodrębniono
główne pakiety geologiczne gruntu, które zostały opisane w Tablicy nr 15, natomiast
wybrane do analizy przekroje przedstawiono na kolejnych rysunkach nr 52 i 53.
Tablica nr 15. Parametry geotechniczne podłoża gruntowego [101].
Rodzaj gruntu

I L / ID

(symbol)

Parametry
charakterystyczne
Cun
rn
Fn

Parametry
obliczeniowe
Cur
rr
Fr

[-]

[g/cm3]

stopnie

[kPa]

[g/cm3]

stopnie

[kPa]

Ia
nN (Gp, Gpz, G, H)
Ib
nN (Gp, Gpz, G, H)
Ic

0,17

2,00

15,00

18,00

1,80

13,50

0,31

1,88

12,00

12,00

1,76

0,60

1,85

8,00

6,00

Id
nN (PS)
IIa
(Gp, Gpz, G, p)
IIb
(Gp, Gpz, G, p)
IIc
(Gp, p)
IIIa
(GpH, GpzH, Nmg)
IIIb
(GpH, GpzH, Nmg)
IIIc
(GpH, Nmg)
IV
(KO)
V
(I, I//łp, I//łi, I//p-c)
VI
(SM)

0,50

1,86

33,00

-

0,20

2,04

15,00

0,33

1,99

0,60
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EO

MO

[ kPa ]

[ kPa ]

16,20

20000

25000

10,80

10,80

15000

20000

1,66

7,20

5,40

7000

12000

1,67

29,70

-

100000

120000

18,00

1,84

13,50

16,20

20000

30000

13,00

13,00

1,79

11,70

11,70

15000

22000

1,88

9,00

7,00

1,76

11,88

8,10

8000

13000

0,17

1,93

12,00

14,00

1,74

10,80

12,60

-

-

0,29

1,88

10,00

10,00

1,69

9,00

9,00

-

-

0,52

1,85

8,00

6,00

1,66

7,20

5,40

-

-

0,60

2,07

40,00

-

1,86

36,00

-

-

-

0,20

1,87

10,00

50,00

1,68

9,00

45,00

20000

30000

Skała miękka / Skała średnio miękka
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Rysunek nr 52. Schemat
A-A przekroju
podłużnego dla podłoża
wzmocnionego
kolumnami żwirowymi
[101]

Rysunek nr 53. Schemat
B-B przekroju
podłużnego dla podłoża
wzmocnionego
kolumnami żwirowymi
[101]

W skład podłoża gruntowego wchodzą głównie grunty pochodzenia organicznego oraz
warstwa podłoża, w której przeważają iły pylaste, zalegające na głębokości od 4,0m do
12m poniżej poziomu terenu.
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Wzmocnione podłoże pod halą hipermarketu „Sarni Stok” w Bielsku-Białej obciążono
próbnie. Do analizy wybrano fundamenty oparte na 5 kolumnach żwirowych KSS. Projekt
stanowiska i program niestandardowego próbnego obciążenia fundamentu opracowano w
celu weryfikowania założeń projektowych dotyczących wzmocnienia podłoża za pomocą
kolumn żwirowych. Próbne obciążenie fundamentu na kolumnach żwirowych
zaprojektowano w systemie balastowym. Przyjęto odpowiednie założenia projektowe
dotyczące badanego fundamentu oraz stanowisko do próbnego obciążenia, którego
schemat (widok z boku), przedstawiono w Załączniku nr Z-2.9. [101]
Próbne obciążenie fundamentu na kolumnach żwirowych zaprojektowano w systemie
balastowym. Balast o ciężarze 200 t złożony z żelbetowych bloków został ułożony na
ruszcie z dwuteowników 550 o długości 10,00 m. Poniżej zamontowano belkę główną z
dwuteowników 550 o długości 9,00 m, przekazującą obciążenie z podnośników na ruszt z
balastem. Pomiary osiadania fundamentu wykonani za pomocą czterech czujników
zegarowych o zakresie pomiarowym od 30 do 50 mm i dokładności odczytu 0,01 mm.
Próbne obciążenia były wykonywane wg następującego schematu [101] :
a. charakterystyczne obciążenie projektowe fundamentu z uwzględnieniem ciężaru
posadzki i obciążenia użytkowego (5 kN/m2) wynosiło Qn = 1.225,00 kN
b. fundament obciążono do 150% obciążenia projektowego, tj. Qmax= 1.838,00 kN
c. obciążanie fundamentu wykonano stopniami o wartości 25%, 50%, 75%, 100%,
125%, 150% obciążenia projektowego, co odpowiada następującym wartościom
ciśnienia i siły:
25% ciśnienie 12,0 MPa (120 bar) 319 kN
50% ciśnienie 23,0 MPa (230 bar) 612 kN
75% ciśnienie 35,0 MPa (350 bar) 932 kN
100% ciśnienie 46,0 MPa (460 bar) 1224 kN
125% ciśnienie 58,0 MPa (580 bar) 1544 kN
150% ciśnienie 69,0 MPa (690 bar) 1837 kN
d. czas trwania obciążenia na każdym stopniu wynosi 90 minut, a odczyty
wykonywano po 1, 5, 10, 15, 30, 60 i 90 minutach.
e. przy obciążeniu projektowym 100 % oraz po zakończeniu ostatniego stopnia
obciążenia wykonano odciążenia z pomiarem osiadania na wszystkich poprzednich
stopniach obciążenia. Czas trwania odciążenia na każdym stopniu wynosił 10
minut.
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Wyniki z przeprowadzonych badań próbnego obciążenia, wzmocnionego podłoża
gruntowego za pomocą kolumn żwirowych wykonanych w technologii wibrowymiany,
porównano z prognozowanymi na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych
osiadaniami badanego fundamentu – (Załączniki nr Z-2.10a., Z-2.10b., Z-2.11. i Z-2.12.).
Interpretację otrzymanych wyników opracowano na podstawie związków korelacyjnych
opracowanych w Instytucie Geotechniki Politechniki Krakowskiej, w szczególności przez
dr Zapała A. oraz dr Pabiana Z. – z uwzględnieniem zaleceń normowych oraz bazując na
wynikach otrzymanych z wieloletnich badań doświadczalnych prowadzonych przez tą
jednostkę badawczą .
Ponadto wewnątrz wybranych kolumn żwirowych wykonano kontrolne sondowania
dynamiczne, dla potwierdzenia osiągnięcia wymaganego modułu podatności trzonu
kolumny, założonego w obliczeniach na poziomie M = E = 80,00 MPa, których wyniki
przedstawiono w Załącznikach nr Z-2.1. do Z-2.8. [101]
Sondowania wykonano sondą wbijaną, a punkt sondowania znajdował się w odległości
około 0,10 do 0,15 m od środka kolumny. Interpretację sodowania sondą ciężką (SC)
przyjęto w oparciu o tablicę nr 10 normy PN-86/B-02480, przy czym wymagana liczba
uderzeń na 0,20 m wpędu sondy SC wynosi co najmniej 7 (dla penetracji sondy powyżej
1,00 m). Dla sondy średniej SD-30 wymagana liczba uderzeń wynosi 6 na 0,10 m wpędu
(dla penetracji sondy powyżej 1,00 m). Oba wyniki sondowania zapewniają uzyskanie
modułu podatności trzonu żwirowego M>80,00 MPa, która to podatność założona została
na wstępie w obliczeniach.
Na podstawie danych zebranych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, analizie
poddano zaproponowany model numeryczny wzmocnionego podłoża gruntowego za
pomocą metody „vibro”. Z przeprowadzonych symulacji numerycznych określono
nośność podłoża oraz charakter deformacji dla obszaru podłoże – element wzmocnienia, a
także wpływu szerokości strefy przejściowej pomiędzy elementem wzmacniającym, a
podłożem gruntowym. Tak jak opisano to szczegółowo w Rozdziale nr 2 dla
analizowanych przypadków założono model płaski (z uwzględnieniem rozmycia
parametrów opisujących poszczególne materiały modelu na daną jednostkę szerokości).
Dla kolejnych symulacji numerycznych przyjęto podłoże gruntowe i elementy
wzmocnienia – kolumny żwirowe, jako ośrodek sprężysto – plastyczny z zastosowaniem
kryterium Druckera – Pragera oraz Coulomba – Mohra, a obliczenia wykonano za pomocą
programu Z_Soil.
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Przyjęty do obliczeń schemat numeryczny składa się z elementów o różnych wymiarach:
0,25 x 0,25 m i 0,25 x 0,05 m. W rezultacie, największy przyjęty do obliczeń model składa
się z 4480 elementów, w tym 356 elementów kontaktowych. Obciążenie zadano dwoma
funkcjami, jako (Initial State) obciążenie od ciężaru własnego oraz (Time Dependent) w
postaci rosnącej funkcji czasu. Zadaniem wzmocnionego podłoża gruntowego z
elementami konstrukcyjnym w postaci kolumn żwirowych pod wybranymi schematami
stóp/ław fundamentowych jest przenoszenie obciążeń ze stopy/ławy poprzez podsypkę na
trzony kolumn żwirowych oraz współpraca pomiędzy geotkaniną, kolumnami i podłożem.
Zaproponowany model numeryczny uwzględnia jedną warstwę stref przejściowej, o
szerokości D/2 czyli od 0,30 do 0,45 m, dla której parametry przyjęto wg Tablicy nr 9
Rozdział nr 3 (jak dla modelu C) – rysunek nr 54a i 54b.

A
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B

Rysunek nr 54a i 54b. Przyjęty schemat modelu numerycznego.

Dla przyjętego jak na rysunku nr 54 modelu numerycznego wzmocnionego podłoża
gruntowego, gdzie numerem: 1 – oznaczono materiał podłoża gruntowego (nośnego),
2 – warstwę słabą, 3 – fundament, 4 – warstwę chudego betonu z warstwą podsypki,
6 – materiał kolumny oraz 8 – warstwę przejściową, gdzie jej szerokość zamodelowano
jako DSP = D/2, a parametry, które ją opisują przyjęto jako g=(gGC+gS)/2 i E=(EGC+ES)/2.
Model warstwy przejściowej pomiędzy elementem wzmacniającym a warstwą słabą
pozostaje niezmienny i modelowano ją zawsze tak samo, jako pojedynczą warstwa o
szerokości DSP

GC-WL

= D, gdzie parametry opisuje się wg następującej proporcji

gGC-WL = (2gGC + gWL )/3, natomiast EGC-WL = (2EGC + EWL )/3.
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Na

styku

dwóch

materiałów,

różniących

się

parametrami

fizycznymi

i wytrzymałościowymi, zamodelowano linie kontaktowe – materiał nr 5, które nie
posiadają fizycznego odpowiednika, a ich parametry przyjęto zgodnie z założeniami
opisanymi w Rozdziale nr 2 – podrozdział 2.11.
Dla reprezentacyjnych przekrojów geologicznych zilustrowanych na rysunku nr 52 i 53,
prowadzono obliczenia. Do modelu gruntu przyjęto uśrednione parametry opisanego
szczegółowo w Tablicy nr 15, dla podłoża gruntowego zalegającego od poziomu terenu do
warstwy nośnej. Uwzględniono tylko te warstwy, które bezpośrednio ze sobą sąsiadowały
i różniły się znacząco parametrami fizycznymi i mechanicznymi. Założono uogólnioną
(średnią) miąższość wyszczególnionych warstw i głębokość ich zalegania. W czasie
budowy model obliczeniowy był modyfikowany i ponownie projektowany. Otrzymane
wyniki zilustrowano na wykresie nr 7. [35]
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Wykres nr 7. Wyniki nośności podłoża gruntowego otrzymane z przeprowadzonych symulacji
numerycznych dla modelu z jedną warstwą przejściową o szerokości DSP=D/2.

Ponadto przeprowadzono analogiczne obliczenia dla modelu z dwoma warstwami
przejściowymi o średnicy DSP = D/3 każda (model przedstawiony w poprzednim
podrozdziale 4.1.) przyjętymi jak w Tablicy nr 9 Rozdział nr 3 (jak dla modelu D).
Dla takich samych warunków gruntowych, a także dla tej samej metody i technologii
formowania kolumn dokonano obliczeń numerycznych dla modelu wzmocnionego
podłoża gruntowego z zastosowaniem dwóch warstw przejściowych w celu oszacowania
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wpływu takiej zmiany w modelu na wynik końcowy oszacowanej nośności podłoża, a
otrzymane wyniki zilustrowano na wykresie nr 8.
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Wykres nr 8. Wyniki nośności podłoża gruntowego otrzymane z przeprowadzonych symulacji
numerycznych dla modelu z dwoma warstwami przejściowymi o szerokości DSP=D/3 każda.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że dla metody vibro, istotne jest to, że zastosowanie
metody wibroflotacji, doprowadza w efekcie do poprawienia stopnia zagęszczenia w całej
strefie oddziaływania gruntu – co w modelu uwzględnia się poprzez wprowadzenie dwóch
stref przejściowych, natomiast stosowanie wibrowymiany – głównie w gruntach
mieszanych i spoistych (które słabo lub wcale nie poddają się zagęszczeniu własnemu),
doprowadza do poprawienia parametrów gruntu w mniejszym zakresie – co w modelu
uwzględnia się poprzez wprowadzenie jednej strefy przejściowej, która obrazuje warstwę
gruntu przy kolumnie.
W

związku

z

otrzymanym

rozwiązaniem

wnioskuje

się,

że

dla

podłoża

charakteryzującego się występowaniem gruntów spoistych i mieszanych, lepszym
modelem gruntu jest model z jedną strefę przejściową. Dla taki przyjętego modelu
oszacowana w wyniku obliczeń numerycznych nośność podłoża spoistego i mieszanego
daje oszacowanie górnego nie większe niż + 33%. Przy zastosowaniu modelu z dwoma
warstwami przejściowymi oszacowanie górne nośności wzmocnionego podłoża w
porównaniu z nośnością wyznaczoną z badań in situ wzrosła do przedziału 36%÷43%.
Jak widać na wykresie nr 8 dla przyjętych modeli C-M i D-P wyniki były zbieżne.
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4.3.

Wzmocnienia podłoża pod odcinkiem KM 136±020 – KM 136±120 płatnej

Autostrady A2
W tym miejscu analizie poddano przypadek wymianę gruntu organicznego na nasyp
mineralny oraz jego zagęszczenie metodą wibroflotacji. Teren inwestycji, na którym
wykonano wzmocnienie gruntu, znajduje się na trasie płatnej autostrady A2 na odcinku
pomiędzy km 136,020 i km 136,120. Omawiany obszar, administracyjnie znajduje się na
obszarze województwa wielkopolskiego, gmina Buk, w pobliżu miejscowości Wilkowo.
Badany teren, pod względem geomorfologicznym stanowi wschodni fragment
wysoczyzny morenowej - Równiny Opalenickiej. Rzędne powierzchni terenu podczas
badań wynosiły od ok. 85,15 do 86,50 m n.p.m.
Przedmiotowy odcinek autostrady zaprojektowano przez obszar torfowiska, który
położony jest w pobliżu dużego kompleksu leśnego oraz pól uprawnych. Po stronie
południowej znajduje się otwarty zbiornik wodny, graniczący bezpośrednio z badanym
terenem. Podłoże omawianego odcinka autostrady charakteryzuje się złożonymi
warunkami geotechnicznymi – gdyż, występują tutaj warstwy gruntów niejednorodnych,
nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących grunty słabonośne, przy
zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia.
Biorąc pod uwagę wiek oraz stan gruntów, na podstawie przeprowadzonych badań,
wydzielono trzy pakiety gruntów.
Pakiet I – Holocen, w skład którego wchodzą osady organiczne oraz osady zastoiskowe
niespoiste; Ia – to torfy (kożuch torfowy z korzeniami, torf – półpłynny i gytie), Ib – to
piasek drobny i pylasty (w stanie luźnym lub średniozagęszczonym).
Pakiet II – Plejstocen, zawierający utwory morenowe zlodowacenia północnopolskiego w
postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej; IIa – to pisaki drobne oraz piaski średnie
(średniozagęszczone), IIb – to piaski gliniaste o stopniu plastyczności IL = 0,40 do 0,45,
IIc-IIg – piaski gliniaste o stopniu plastyczności IL = 0,25 do 0,35, IIh – glina piaszczysta
IL = 0,20.
Pakiet III – Plejstocen, zawierający utwory zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego –
glina piaszczysta. Z wykonanej dla tego terenu ekspertyzie geotechnicznej wynika, iż
poziom wody gruntowej na tym obszarze ustabilizowany jest na około 0,50 m poniżej
poziomu terenu, ponadto zaznaczono, iż poziom ten może ulec zmianie, zależnie od
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intensywności opadów i stanu wód w ciekach i rowach, a także istniej możliwość
okresowego podtapiania terenu. [102]

Rysunek nr 55. Schematy przekroju podłużnego dla wzmacnianego podłoża na długości 40 mb
[102]

Rysunek nr 56. Schematy przekroju podłużnego dla wzmacnianego podłoża na długości 40 mb
[102]

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji tj. odcinka autostrady A2, wykonano
wymianę płytko zalegających gruntów organicznych na nasyp budowlany we wszystkich
miejscach, gdzie grunt organiczny zalegał do głębokości 2,60 m. Najbardziej
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odpowiednim gruntem do tego typu zabiegu jest pospółka lub mieszanina piasku o różnej
granulacji.

Wbudowany

materiał

charakteryzował

się

wysokim

wskaźnikiem

różnoziarnistości (co najmniej 3,0). Z punktu widzenia tematyki przedmiotowej pracy,
interesująca jest realizacja wymiany oraz wzmocnienia podłoża w strefie głębokiego
zalegania gruntów organicznych, dlatego będzie ona przedmiotem poniższych rozważań i
analiz, na podstawie wybranych przekrojów geologicznych przedstawionych na rysunku
nr 55 i rysunku nr 56.
Wzmocnienie podłoża, gdzie słabe warstwy zalegają na znacznej głębokości wykonano w
kilku etapach. Etap I – polegał na wymianie gruntu organicznego na mineralny grunt
niespoisty (piasek z wyjątkiem piasku pylastego). Wymianę przeprowadzono poprzez
wyparcie półpłynnych gruntów organicznych nasypem przeciążającym, jednakże ten etap
inwestycji nie jest przedmiotem niniejszej analizy.
Etap II - obejmował prace związane z dogęszczeniem gruntu w całej strefie wymiany (pod
projektowanym nasypem oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie). Dogęszczenie nasypu
mineralnego

wykonano

metodą

dynamiczną

w

technologii

wibroflotacji

oraz

wibrowymiany formując w wymienionym podłożu kolumny o średnicy 0,60 – 0,80 m,
wykonane z pospółki i żwiru, rozmieszczone w odległości L = 2,40 m jedna od drugiej
(rysunek nr 57). [102]

Rysunek nr 57. Schemat rozmieszczenia kolumn żwirowych w podłożu [102].
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Wzmacnianie podłoża metodą ‘vibro’ przeprowadzono przy użyciu wibratora wgłębnego,
klasycznego lub rdzeniowego z podawaniem kruszywa. Efektywność zagęszczania zależy
głównie od parametrów technicznych użytego wibratora, rodzaju gruntu i przyjętego
rozstawu punktów. W strefie wgłębnego wzmocnienia podłoża wykonano 771 kolumn
o łącznej długości 5.383,50 mb. Po zakończeniu wszystkich prac, teren wyrównano
i powierzchniowo dogęszczono walcem wibracyjnym.
Rozpoznane warunki geotechniczne podłoża gruntowego pozwoliły na wyodrębnienie w
proponowanym modelu trzech warstw gruntu, przyjmując do obliczeń najsłabsze
parametry wchodzące w skład danego pakietu. Miąższości poszczególnych warstw
wyznaczono w zależności od analizowanego przekroju geotechnicznego (wg rysunku nr
55 i 56). Struktura przyjętego do obliczeń modelu uwzględnia wyprowadzone parametry
geotechniczne dla trzech wydzielonych pakietów – materiał nr 1 to warstwa słaba,
materiał nr 2 i 3 to podłoże gruntowe zalegające na głębokości poniżej 6,00 m. Kolejna
wyodrębniona w modelu struktura to konstrukcja podbudowy drogi wraz z wszystkimi
warstwami zaprojektowanej autostrady – co uwzględniono jako materiał nr 4. Następny
materiał tj. materiał nr 5 opisuje charakterystykę elementu wzmacniającego – kolumnę
żwirową wykonaną w technologii vibro. W modelu uwzględniono dwa przypadki
modelowania warstwy przejściowe: przypadek pierwszy z jedną warstwą przejściową o
szerokości 0,30 m i przypadek drugi z dwiema warstwami przejściowymi o szerokości
0,20 m (parametry i szerokość warstw zamodelowano wg wytycznych opisanych w
Tablicy nr 9 – jak dla modelu C i jak dla modelu D). Na styku elementu wzmacniającego z
warstwą słabą gruntu oznaczoną w modelu jako materiał nr 1 zaproponowano przyjęcie
jednej warstwy przejściowej o szerokości 5/6D czyli 0,50 m dla obu analizowanych
przypadków.
Ponadto zamodelowano pionowe linie kontaktowe pomiędzy ośrodkiem gruntowym
i elementem wzmacniającym, a także poziome linie kontaktowe na granicy „nasyp
komunikacyjny – geomateriał” i „geomateriał – wzmocnione podłoże gruntowe” (rysunek
nr 58c). Średnica kolumn wzmacniających podłoże wynosi 0,60 m, długość L=12,00 m, a
rozstaw pomiędzy nimi jest stały 2,40 m.
Geometria przyjętego do obliczeń obszaru wynika bezpośrednio z wymiarów
rzeczywistych obiektu, gdyż dane projektowe dla elementu konstrukcyjnego oraz dane z
badań geotechnicznych posłużyły jako informacje porównawcze na wejściu i wyjściu dla
przeprowadzonych

symulacji

numerycznych.

Do

rozważań

obliczeniowych
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przedmiotowego obiektu liniowego jakim jest autostrada, przyjęto układ płaski 2D.
Otoczenie współpracujące z konstrukcją wzmacniającą grunt przyjęto tak jak w
klasycznym modelu MES, czyli ograniczono wymiary masywu gruntowego, poprzez
wycięcie z rzeczywistej półprzestrzeni dostatecznie rozległego obszaru, tak, aby założona
idealizacja warunków brzegowych na powierzchni nie zaburzyła rozkładu naprężeń i
przemieszczeń w sąsiedztwie kolumny. W wyniku przyjętych założeń powstał model
numeryczny przedstawiony na rysunku nr 58.

A

B

C

B

A
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C

Rysunek nr 58. Schemat numeryczny rozmieszczenia kolumn żwirowych pod nasypem drogowym.
A- schemat zamodelowanej jednej strefy przejściowej (10) pomiędzy kolumną (5) a warstwą słabą
gruntu (1) oraz dwóch stref przejściowych (6) i (7) pomiędzy kolumną (5) a podłożem (2),
B - schemat zamodelowanej konstrukcji nasypu komunikacyjnego (4) oraz wzmocnionego podłoża
gruntowego kolumnami (5), C – schemat z uwidocznionymi pionowymi i poziomymi liniami
kontaktu oraz zamodelowanym geomateriałem.

Dla omawianej inwestycji, wykonano badania podłoża na podstawie wyników sondowań
sondą bardzo ciężką typu SD-63,5. Załącznik nr od Z-3.1. do Z.3.5. zawierają zestawienie
wyników z przeprowadzonych sondowań. Lokalizację oraz liczbę punktów badawczych
przyjęto na podstawie wymagań przedstawionych w projekcie, przyjmując jedno
sondowanie na powierzchnię około 250 m2, a punkty badawcze rozmieszczono
równomiernie. [102]
W rezultacie analizie poddano wyniki z 5 sondowań badawczych o maksymalnej
głębokości do 10,00 m i łącznym metrażu 140,6 mb. Badania wykonano w punktach
położonych pomiędzy kolumnami formowanymi wibroflotem. Wartości wskaźników
zagęszczenia dla poszczególnych punktów zawierają się w granicach od 0,95 do 0,98.
Analiza wyników z otrzymanych badań wskazuje na występowanie strefy o nieco niższym
zagęszczeniu, co wiąże się z uwięzionym ciśnieniem porowym, które nie uległo
całkowitemu rozproszeniu po wibroftotacji.
Uzyskane z przeprowadzonych analiz wyniki wskazują na możliwość rozwiązania zadania
inżynierskiego polegającego na wyznaczeniu nośności i deformacji podłoża z elementem
wzmacniającym w postaci kolumn wykonanych metoda ‘vibro’. Przeprowadzane
symulacje numeryczne, bazowały na danych uzyskanych z projektu powykonawczego dla
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opisywanego rzeczywistego obiektu. Natomiast dane na wyjściu stanowi informacja o
tym, iż konstrukcja ta została zrealizowana i funkcjonuje spełniając założenia projektowe.
Na wykresie nr 9 przedstawiono wyniki z przeprowadzonych analiz, model oznaczony na
symbolem M1 – przedstawia wyniki nośności podłoża gruntowego oszacowanego na
podstawie wyników badań polowych, model M2 i M3 – to modele podłoża gruntowego z
zespołem współpracujących ze sobą kolumn w rozstawie zgodnym z zaleceniami
projektowymi i zmianami zawartymi w inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowego
projektu. Z tym, że model M2 uwzględnienia szerokości jednej strefy przejściowej (jak dla
przypadku C, wg Tablica nr 9 Rozdziale nr 3), a model M3 – uwzględnienia dwie strefy
przejściowe o szerokości parametrach wg Tablica nr 9 Rozdziale nr 3 (jak dla przypadku
D). Dla wszystkich przyjętych modeli założono model materiałowy D-P i wykonano
stosowne obliczenia.
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Wykres nr 9. Wyniki nośności podłoża gruntowego otrzymane na podstawie badan in situ (M1)
oraz przeprowadzonych symulacji numerycznych dla modelu z jedną (M2)
i z dwoma (M3) warstwami przejściowymi.

W rezultacie końcowym, dla przyjętych parametrów charakteryzujących poszczególne
strefy oraz dla założonego modelu MES otrzymano zbieżność wyników dotyczących
nośności wzmocnionego podłoża od 22% do 32% oszacowania górnego w porównaniu do

180

ROZDZIAŁ nr 4

Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia

danych otrzymanych z badań polowych – jeżeli chodzi o model z jedną strefa przejściową
oraz od 28% do 36% oszacowania górnego w porównaniu do danych otrzymanych z
badań polowych jeżeli chodzi o model z dwoma strefami przejściowymi.
Ponadto z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż możliwość obniżenia się poziomu
powierzchni dogęszczanej strefy wynosi około 0,08 do 0,22 m – jednakże zastosowanie
do modelu rozmytych parametrów opisujących wyodrębnione rodzaje zamodelowanych
materiałów zaburza charakterystykę obrazu otrzymanej deformacji podłoża, a także ma
wpływ na otrzymane wyniki osiadania.
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4.4. Wzmocnienia

podłoża

pod

zespołem

budynków

mieszkalnych

przy

ul. Cegielnianej i ul. Do Wilgi w Krakowie
Przedmiotem niniejszego projektu jest posadowienie za pośrednictwem pali wierconych
wykonywanych w technologii CFA, Zespołu Budynków Mieszkalnych zlokalizowanych
przy ul. Cegielnianej i ul. Do Wilgi w Krakowie. Teren pod omawianą inwestycją
zlokalizowany jest w południowej części Krakowa, na terenie dzielnicy Podgórze, po
południowej stronie osiedla Cegielniana i ograniczony od strony północnej ulicą Do
Wilgi, natomiast od strony południowej i zachodniej zakolami rzeki Wilgi, a od strony
wschodniej granicę terenu stanowi ulica Cegielniana i stary pawilon handlowy.
Pod względem geograficznym teren inwestycji położony jest na południowej stronie
Pagóra Łagiewnickiego, stanowiącego wraz z pagórem Kobierzyńskim południowe
obrzeże doliny Wisły, a dokładniej doliny Wilgi (prawego dopływu Wisły) z płytko
zalegającymi iłami trzeciorzędu.
Z przeprowadzonych badań geotechnicznych wynika, że dla analizowanego terenu pod
warstwą gleby o miąższości do 0,40 m zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako
podłoże budowlane. Z uwagi na kryteria genezy, rodzaj gruntu i jego stan, wyodrębniono
w podłożu cztery pakiety warstw geotechnicznych.
Są to:
Pakiet I – mady rzeczne, reprezentowane przez osady rzeczne czwartorzędu, grunty
mineralne o konsystencji od stanu półzwartego do plastycznego. Pakiet I ma charakter
ciągły i zalega do głębokości 4,00 m ppt.
Pakiet II – to również mady rzeczne reprezentowane w przewadze przez grunty
organiczne (namuły, torfy) z przewarstwieniami gruntów mineralnych głównie pyłów
o stopniu plastyczności IL = 0,45 i glin. Warstwa ta ma średnią miąższość około 3,00 m.
Pakiet III – zawiera w swym składzie osady rzeczne (piaszczysto – żwirowe), w
szczególności piaski drobne i pylaste o stopniu zagęszczenia ID = 0,40, piaski średnie o
stopniu zagęszczenia ID = 0,45 oraz pospółki lub pospółko – żwiry o stopniu zagęszczenia
ID = 0,70. Miąższość tego pakietu przyjęto jako równą 3,00 m.
Ostatni wyodrębniony pakiet, to Pakiet nr IV – osady morskie, reprezentowane przez iły
szare o stopniu plastyczności IL = 0,05. Tabele z wynikami badań laboratoryjnych
przedstawiono w Załączniku nr Z.4.1., natomiast wybrany do analizy przekrój
geologiczny przedstawiono na rysunku nr 59. [103]
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Rysunek nr 59. Przekrój
geotechniczny analizowanego
podłoża gruntowego. [103]

Posadowienie analizowanego obiektu zaprojektowano jako pośrednie na palach
żelbetowych, wykonywanych jako pale wiercone świdrem ciągłym w technologii CFA o
średnicy 0,50 m i 0,70 m. Zbrojenie pali zaprojektowano jako koszowe ze stali A-IIIN,
natomiast spiralę zaprojektowano ze stali A-I. Kosze zbrojeniowe zostały tak
zaprojektowane aby zapewnić przeniesienie działających sił wewnętrznych w trzonie pali
oraz zapewnić połączenie ze płytą fundamentową (Fot. nr 11).

Fot. nr 11a.
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Fot. nr 11b.
Fot. nr 11. Podłoże gruntowe wzmocnione palami CFA pod zespołem budynków mieszkalnych
przy ul. Cegielnianej i ul. Do Wilgi w Krakowie

Pale posadowiono w warstwie zagęszczonych gruntów niespoistych (Pakiet III)
reprezentowanych przez pospółki i pospółki ze żwirem o ID = 0,70. Wszystkie pale zostały
tak zaprojektowane, aby pod podstawa pala została warstwa pospółki o grubości nie
mniejszej niż 2,5 D. Schemat analizowanego pala został pokazany na rysunku nr 60.
Dla omawianego przypadku analizowano tylko sprawdzenie nośności pionowej pali,
natomiast nie analizowano wpływu wyboczenia pali. Przekrój pala zwymiarowano jako
przekrój mimośrodowo ściskany przy założeniu mimośrodu niezamierzonego. Ze względu
na opisany wyżej rodzaj podłoża, wykluczający posadowienie bezpośrednie, konstrukcja
budynków mieszkalnych została zaprojektowana jako posadowienie pośrednie, na palach
typu CFA ze wspólnym oczepem w postaci płyty. [103]

Rysunek nr 60.
Schemat zbrojonego Pala CFA
o średnicy D = 0,50 m i długości Lp = 12,50 m,
zagłębienie pala w warstwie nośnej minimum
2,5D czyli 1,25 m. [103]
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Pale CFA wykonywano poprzez pogrążanie świdra, z minimalnym odprowadzaniem
urobku, przez co nie wystąpiło rozluźnienie gruntu otaczającego i tym samym uzyskano
wyższe nośności wzdłuż pobocznicy pala. Wiercenie odbywało się świdrem ślimakowym,
w którego centralnej części znajdował się przewód umożliwiający tłoczenie betonu
podczas wykonywania pala. Beton pompowany był pod ciśnieniem, co pozwoliło
dokładnie wypełnić odwiert, a także nie stwierdzono występowania zjawiska rozluźnienia
ścian otworu. W momencie zakończenia betonowania wprowadzono do pali zbrojenie.
Taka technologia formowania pali CFA może być zastosowana praktycznie we wszystkich
rodzajach gruntów.
Dla przedstawionych na rysunku nr 59 i opisanych w Załączniku nr Z.4.1. warunków
geotechniczne podłoża gruntowego wyodrębniono w proponowanym modelu cztery
warstw gruntu, przyjmując do obliczeń najsłabsze parametry wchodzące w skład danego
pakietu. Miąższości poszczególnych warstw wyznaczono w zależności od analizowanego
przekroju geotechnicznego. Struktura przyjętego do obliczeń modelu uwzględnia
wyprowadzone parametry geotechniczne dla czterech wydzielonych pakietów – materiał
nr 1 i nr 2 to warstwa słaba, materiał nr 3 i 4 to podłoże gruntowe zalegające na
głębokości poniżej 7,00 m. Kolejna wyodrębniona w modelu struktura to konstrukcja
płyty fundamentowej – co uwzględniono jako materiał nr 5. Kolejny materiał tj. materiał
nr 6 opisuje charakterystykę elementu wzmacniającego – żelbetowy pal CFA. Na styku
elementu wzmacniającego z podłożem gruntowym zamodelowano pionowe linie
kontaktowe, natomiast pomiędzy wzmocnionym ośrodkiem gruntowym i elementem
konstrukcyjnym ławy fundamentowej zaproponowano w modelu poziome linie
kontaktowe. Średnica pali wzmacniających podłoże wynosi 0,50 m, długość około
Lp=12,50 m, a minimalny rozstaw wynosi 3D czyli 1,50 m. Naturalnym modelem
geometrycznym dla pali, przyjętym również w tym przypadku, jest walec długości Lp
i średnicy D. Do obliczeń założono model materiałowy D-P, a następnie wykonano
stosowne obliczenia.
Celem sprawdzenia prawidłowości przyjętych założeń obliczeniowych wykonano próbne
obciążenia pali – Załącznik nr Z-4.2. przedstawia schemat stanowiska do próbnego
obciążenia wg [103]. Próby obciążeniowe wykonano metodą belki odwróconej zgodnie z
postanowieniami PN-83/B-02482. W Załączniku nr Z-4.3. przedstawiono wyniki
próbnych obciążeń. Wartość próbnego obciążenia wynosi max 150% nośności
obliczeniowej (Nt) pala pomniejszona o ciężar własny pala.
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M1 - Nośność podłoża
oszacowana na podstawie badań
in-situ
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wyznaczona na podstawie
przeprowadzonych symulacj
numerycznych dla modelu D-P

Wykres nr 10. Wyniki nośności podłoża gruntowego otrzymane na podstawie badan in situ)
oraz przeprowadzonych symulacji numerycznych dla modelu wzmocnionego podłoża gruntowego
palami CFA.

W rezultacie końcowym, dla przyjętych parametrów charakteryzujących poszczególne
elementy oraz dla założonego modelu MES otrzymano zbieżność wyników dotyczących
nośności wzmocnionego podłoża od 9% do 16% oszacowania górnego w porównaniu do
danych otrzymanych z próbnych obciążeń.
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5.1. Podsumowanie
Z przedstawionych w pracy rozważań wynika, że różnorodność stosowanych metod
wzmacniania podłoża nie pozwala na przyjmowanie jednolitej procedury obliczeniowej nie
tylko w odniesieniu do poszczególnych metod, ale również koniecznym jest indywidualne
rozwiązanie w obrębie jednej metody dla różnych technologii wykonania.
Stawiane na wstępie niniejszej pracy zadania, zrealizowano w wyznaczonym zakresie, a co
za tym idzie podano założenia do modelowania numerycznego zmodyfikowanego podłoża
gruntowego uwzględniając nie tylko rodzaj i technologię projektowanego wzmocnienia,
ale również indywidualną charakterystykę całego podłoża. Analizowano

geometrię,

przyjętych do obliczeń modeli, a także parametry materiałowe i zasięg stref przejściowych
przy elemencie wzmacniającym, które charakteryzują się specyficzną i niejednorodną
strukturą.
Spośród opisanych w Rozdziale nr 1 niniejszej pracy metod i technologii wzmacniania
podłoża gruntowego, w dalszej części rozważań podjętych w pracy zajęto się wybranymi
metodami i technologiami formowania kolumn kamiennych, a także analizą modelowania
pali betonowych i żelbetowych. Dane z przeprowadzonych symulacji numerycznych, a
także weryfikacja otrzymanych wyników, została opisana w Rozdziale nr 3 i 4 tejże pracy.
W efekcie przeprowadzonych analiz wyodrębniono kilka czynników, które mają wpływ na
efektywność wykonanego wzmocnienia za pomocą kolumn kamiennych oraz pali
wykonywanych w analizowanych technologiach. Wyszczególnione podczas analizowania
przedmiotu niniejszej pracy czynniki, opisano w kolejnym punkcie jako wnioski końcowe.
Projekt badawczy, opisany w przedstawionej tutaj pracy dotyczącej problematyki
modelowania podłoża gruntowego z różnego rodzaju elementami wzmacniającymi był
finansowany ze środków na naukę w latach 2005/2007 jako projekt badawczy nr 4 T07E
022 29.
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5.2. Wnioski końcowe
Przedstawione w pacy wyniki projektu badawczego pozwalają na sprecyzowanie
wstępnych założeń do opracowania odpowiednich modeli numerycznych (obliczeniowych)
dla wybranej metody wzmacniania podłoża. Celem naukowym, jaki został na wstępie
postawiony, było opracowanie wytycznych do modelowania podłoża gruntowego wraz z
elementami wzmacniającymi w postaci pali betonowych oraz kolumn kamiennych
wykonanych w technologii vibro.
Opracowane

założenia

do

tworzenia

modeli

obliczeniowych,

na

podstawie

przeprowadzonych badań i analiz, dla przyjętych w Rozdziale nr 2 modeli materiałowych,
pozwalają na wyodrębnienie kilku wskazówek, które mogą służyć jako wytyczne
projektowe dla analizowanej technologii wykonania kolumn czy pali. Niektóre z
otrzymanych wyników zweryfikowano i uzasadniono na podstawie badań terenowych
obejmujących kontrolę zmian zachodzących w ośrodku gruntowym, poprzez sondowania i
próbne obciążenia.
Jednym z zadań postawionych na wstępie było znalezienie z jednej strony jak
najprostszego modelu obliczeniowego, a z drugiej jak najdokładniej opisującego charakter
współpracy elementów wzmacniających z gruntem i konstrukcją przenoszącą obciążenia z
obiektu inżynierskiego. Ponadto, istotną sprawą było oszacowanie dokładności
otrzymanych wyników nośności i deformacji podłoża, co pozwala na zastosowanie
zaprojektowanych modeli dla różnych celów i przez rożnych użytkowników (przykładowe
zastosowanie zostało przedstawione w Rozdziale nr 3 podrozdział 3.8.)
Przedstawiona w pracy koncepcja modelownia wzmocnionego ośrodka gruntowego
przedstawia podejście fenomenologiczne w ramach mechaniki continuum, a ściślej teorii
plastyczności. W celu zamodelowania fizycznej rzeczywistości rozważano układ
oddziaływujących

na

siebie

elementów,

którymi

były:

obciążenie

zewnętrzne

przekazywane z budowli, elementy wzmacniające podłoże wykonywane z różnych
materiałów oraz różnymi metodami i technologiami oraz otaczające podłoże gruntowe. Do
opisu zachowania się każdej ze stref zaproponowanego modelu przyjęto najprostszy model
konstytutywny przyrostowej teorii plastyczności – ośrodek sprężysto idealnie plastyczny
zdefiniowany za pomocą warunku stanu granicznego Coulomba – Mohra oraz Druckera –
Pragera z stowarzyszonymi prawami płynięcia. Przyjęte do rozważań proste modele
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obliczeniowe uzasadnia praktyczna potrzeba posługiwania się niewieloma parametrami, o
ogólnie znanym znaczeniu fizycznym.
Dla tak przyjętych założeń początkowych, postawione w przedmiotowej pracy cele i
zadania, zrealizowano w następującym zakresie:
i.

Zaproponowano kilka modeli obliczeniowych dla metod wzmacniania podłoża
gruntowego za pomocą kolumn kamiennych (formowanych: w rękawie
gosyntetycznym, w technologii vibro oraz w technologii udarowej) oraz za pomocą
pali betonowych. Testowano wpływ przyjętej geometrii modelu numerycznego na
wynik nośności wzmocnionego podłoża gruntowego.
Naturalnym modelem geometrycznym pali jest walec o długości L i średnicy D,
jeśli chodzi o kolumny to model geometryczny nie jest funkcją stałą, gdyż zależy
od stanu i rodzaju gruntu w jakim jest formowany, a także a może przede
wszystkim od technologii w jakiej dane wzmocnienie zostało wykonane.
Propozycje przyjętych do obliczeń geometrii modeli numerycznych szczegółowo
opisano w Rozdziale nr 3 i zilustrowano na rysunku nr 38.
Dla kolumn kamiennych wykonanych w rękawie geosyntetycznym model
geometryczny przyjęto jako walec o długości L i średnicy o szerokości D, która
przyjmuje wartość funkcji f(x)=const (na całej długości kolumny).
Dla

kolumn

formowanych

metodą

udarową,

dobre

rozwiązanie

daje

zamodelowanie geometrii kolumny w postaci walca połączonego z ściętym
stożkiem, w taki sposób, że średnica kolumny jest funkcją zmienną, opisaną tak, że
przy powierzchni średnica górna wynosi DG=2D i następnie zwęża się ona na
głębokości 1,5D ÷ 2D do rozmiaru średnicy dolnej DD=D, czyli dla
x ∈ (0;2D) f(x)= -½ x + 2D i dla x ∈ (2D;L) f(x)=const.
W przypadku modelu kolumn kamiennych formowanych metodą vibro, średnica
kolumny D jest opisana jako funkcja stała f(x)=const (na całej długości kolumny),
natomiast zasadniczy wpływ na końcowy wynik obliczeń ma szerokość i ilość
zamodelowanych stref przejściowych.
ii.

Mając do dyspozycji stosowne dane poddano analizie ocenę wpływu szerokości
i wielkości parametrów opisujących "strefy dogęszczone" na nośność całego
wzmocnionego układu – dla wzmocnienia gruntu wykonanego w technologii
wibrowymiany i wibroflotacji. Otrzymane z przeprowadzonych symulacji
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numerycznych wyniki przedstawiono w Tablicy nr 9, a następnie zweryfikowano w
Rozdziale nr 4.
Analizując otrzymane dane stwierdzono, że przy stosowaniu technologii
wibroflotacji, która doprowadza w efekcie do poprawienia stopnia zagęszczenia w
całej strefie oddziaływania gruntu – w modelu można uwzględnić dwie strefy
przejściowe pomiędzy materiałem kolumny a podłożem DSP1 = DSP2 = D/3 (gdzie D
– to średnica elementu wzmacniającego), o parametrach oszacowanych jako średnia
ważona z wagą dwa dla materiału elementu wzmacniającego oraz z wagą jeden dla
materiału sąsiadującego nim ośrodka gruntowego, natomiast przy stosowaniu
technologii wibrowymiany (głównie w gruntach mieszanych i spoistych, które
słabo lub wcale nie poddają się zagęszczeniu własnemu) – w modelu
obliczeniowym uwzględnić można jedną strefę przejściową o szerokości DSP = D/2,
a parametry tej strefy można opisać jako średnia arytmetyczną z danych
charakteryzujących element wzmacniający i grunt bezpośrednio z nim sąsiadujący.
Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, iż w wielu przypadkach poprawnym
jest zamodelowanie pojedynczej warstwy przejściowej pomiędzy elementem
wzmacniającym a warstwą słabą o szerokości DSP GC-WL = D, dla której parametry
można

przyjąć

jako

średnia

ważona

pomiędzy

parametrami

elementu

wzmacniającego z wagą 2 i parametrami warstwy słabej z wagą 1.
iii.

Podczas przeprowadzanych badań numerycznych dla analizowanego modelu
płaskiego oraz modeli osiowo symetrycznych pojedynczej kolumny, przyjmowano
parametry pionowej strefy kontaktowej tak jak to opisano w Rozdziale nr 2, czyli
generalnie jako 2/3 wartości (np. kąta tarcia wewnętrznego) materiału o lepszych
parametrach. Kąt tarcia wewnętrznego dla poziomych linii kontaktowych
oddzielających sztywne elementy (nasypu lub fundamentu) przekazujące
obciążenie zewnętrzne z budowli na pierwszą warstwę podłoża gruntowego, był
przyjmowany do opisu linii kontaktowej jako 3/4 kąta tarcia wewnętrznego gruntu
o większym kacie tarcia wewnętrznego. Dla obliczeń przeprowadzanych na
modelach płaskich parametry wyodrębnionych warstw materiałowych były
odpowiednio przeskalowane na określoną jednostkę długości, tak by móc
odzwierciedlić w prawidłowy sposób redystrybucję sił wewnętrznych na element
wzmacniający i jego otoczenie – co w efekcie stanowiło zastępnik dla modelu
przestrzennego w szczególności przy modelowaniu podłoża pod inżynierskimi
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obiektami liniowymi.
Ponadto analizowano model numeryczny jednego pala oraz jednej kolumny w
osiowej symetrii, na podstawie czego wyznaczano strefy oddziaływania elementu
wzmacniającego i dobierano odpowiedni rozstaw zespołu współpracujących ze
sobą elementów wzmacniających. Dane z takiej analizy był wykorzystywane do
modelowania zespołu współpracujących ze sobą elementów wzmacniających.
iv.

Dla analizowanej technologii wykonania kolumn kamiennych w rękawie
geosyntetycznym stwierdzono, że zaproponowany model materiałowy nie
uwzględnienia procesu odprężenia gruntu na skutek wykonania odwiertu. Z punktu
widzenia nośności granicznej fakt ten ma niewielkie znaczenia natomiast dla oceny
sztywności wzmocnienia w zakresie obciążeń eksploatacyjnych wydaje się być
istotny, dlatego dla tej technologii wykonywania kolumn kamiennych należy
znaleźć inny model obliczeniowy i materiałowy

v.

Przeprowadzono symulacje numeryczne dla układu „wzmocnione podłoże –
element konstrukcyjny” (przenoszący obciążenie z analizowanego obiektu
inżynierskiego). Otrzymane wyniki testowano na podstawie danych zebranych
podczas analizy porównawczej z dostępnymi wynikami z badań in situ
przeprowadzonymi na obiektach rzeczywistych. Z przeprowadzonych analiz
wynika, że dla proponowanych modeli obliczeniowych otrzymuje się oszacowanie
nośności wzmocnionego podłoża gruntowego, które waha się w przedziale od
125% do 140% nośności podłoża oszacowanego na podstawie badań in situ.

Przedstawione w niniejszej rozprawie wyniki są początkiem drogi autorki do budowania
kompletnych modeli wzmocnionego ośrodka gruntowego, a zmieniające się metody
i technologie wzmacniania podłoża zapewniają źródło kolejnych danych do badań i analiz.
Koncepcja opisu mechanicznego zachowania się ośrodka gruntowego wraz z elementami
wzmacniającymi w ramach teorii plastyczności ciał niejednorodnych i strefowo zmiennych
została tutaj przeanalizowani i wstępnie zweryfikowana. Uzyskane wyniki pozwalają na
przystąpienie do kolejnych etapów modelowania i analiz oraz do dalszej weryfikacji
otrzymanych rozwiązań w celu określenia wiążącego przedziału dokładności otrzymanych
wyników w obrębie badanego modelu.
Posiadając większą ilość danych można modelować wzmocniony ośrodek gruntowy przy
użyciu bardziej wyrafinowanych modeli, a otrzymane wyniki weryfikować na podstawie
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rzetelnie zebranej bazy danych ze zrealizowanych już obiektów.
Takie przedsięwzięcie wymaga ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i firmami
zajmującym się projektowaniem i wykonawstwem wzmacniania podłoża gruntowego pod
różnymi obiektami inżynierskimi.
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Schemat stanowiska próbnego obciążenia pala CFA

Wartość próbnego obciążenia wynosi max 150% nośności obliczeniowej (Nt) pala
pomniejszona o ciężar własny pala i dla poszczególnych prób obciążeniowych kształtuje się
następująco:
PRÓBA P1

Qmax 1.085,00 x 1,500 – 25,5 = 1.602,0.0 kN

PRÓBA P2

Qmax 1.158,00 x 1,529 = 1.708,00 kN

PRÓBA P3

Qmax 1.076,00 x l,529 = 1.585,00 kN

Nośność graniczna ze względu na materiał pala wynosi:
NRdmax = 3060,00 kN
Maksymalne wytężenie materiału przy osiągnięciu maksymalnej siły wciskającej podczas
próbnego obciążenia wynosi:
Qmax / NRdmax 1708,00 kN /3060,00 kN = 55.8%

