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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań geologiczno-inżynierskich wybranych odcinków wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie Doliny Maciejowickiej. Wykonane prace pozwoliły na analizę zmian struktury gruntu w miejscach zaobserwowanych uszkodzeń i zjawisk
filtracyjnych w rejonie wału, powstałych w wyniku wezbrania. Przeprowadzono wizje terenowe, rozpoznanie geologiczne i sondowania dynamiczne oraz badania z użyciem metod sejsmiki powierzchniowej (SASW i CSWS) wykorzystującej fale Rayleigha. Projekt badawczy został
zrealizowany przez Koło Naukowe Inżynierii Wodnej w ramach grantu rektorskiego Politechniki Warszawskiej, przy współpracy z Zakładem
Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Na podstawie zrealizowanych badań można wnioskować, że wykorzystane do badania
stanu wałów przeciwpowodziowych nowoczesne metody badawcze (sejsmika inżynierska) prezentują duży potencjał do wykorzystania w dalszych pracach badawczych i wdrożeniowych.
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Abstract
The paper summarizes the realization of the engineering-geology tests of the chosen sections of levees in the Maciejowicka Valley on Vistula
River. The tests allowed the analysis of changes in the soil structure in places of observed damages and filtration phenomenons in the levee area
caused by the rise of water level. Terrain vision, geological diagnosis, dynamic probing and research with the use of seismic surface method
which uses surface Rayleigh waves were conducted. The research project was executed by Water Engineering Circle. Project under the Rector
Grant, with the cooperation of Department of Engineering Geology Warsaw University. On the basis of executed research it is possible to
conclude that the new methods that were used (seismic surface method ) to test the state of levees present a great potential for the next research
and implementation works.
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1. Wstęp
Przedmiotem pracy są badania terenowe wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na
terenie Doliny Maciejowickiej. Obwałowania te zostały wykonane w latach 70. ubiegłego
wieku i obecnie prawie połowa z nich jest w niezadowalającym stanie technicznym. Pozostała część została w ostatnich latach zmodernizowana. Przeprowadzone badania pozwoliły
na wykonanie analizy struktury gruntu w miejscach zaobserwowanych uszkodzeń i zjawisk
filtracyjnych w rejonie wału powstałych w wyniku wezbrania.
Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania badań geofizycznych do kontroli stanu technicznego przeciwpowodziowych obwałowań rzecznych. Praca swym zakresem obejmuje wykonanie badań geologiczno-inżynierskich wybranych obiektów z wykorzystaniem
specjalistycznej aparatury do przeprowadzania badań metodą sejsmiki powierzchniowej.
Wykonanie tych badań było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Zakładem Geologii
Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Dodatkowo w ramach realizacji grantu rektorskiego wykonane zostały:
–– wizje lokalne poprzedzające realizację projektu,
–– badania geologiczne wraz z poborem próbek gruntu,
–– badania pobranych próbek gruntu (analiza sitowa, badania ściśliwości, spójności oraz kąta
tarcia wewnętrznego),
–– badania stanu zagęszczenia korpusu wałów przeciwpowodziowych oraz ich podłoża,
–– przegląd literatury związanej z realizowanym tematem,
–– analiza numeryczna badanych przekrojów wałów przeciwpowodziowych z użyciem programu MES – Skarpa.
2. Przyczyny uszkodzeń
Wały przeciwpowodziowe powinny być ciągle sprawne technicznie, dlatego też wymagają starannej opieki i ochrony przed uszkodzeniami wywoływanymi przez wodę, zwierzęta
lub ludzi.
Spośród przyczyn prowadzących do uszkodzeń wałów, a nawet ich przerwania można
wymienić [5]:
–– odkształcenia w korpusie wału lub jego podłożu,
–– przelewanie się wody przez koronę wału,
–– filtrację przez podłoże wału, prowadzącą do powstawania przebić hydraulicznych i wymywania gruntu z podłoża,
–– filtrację wody przez korpus wału, powodującą wystąpienie zjawiska sufozji oraz rozmakanie i upłynnienie gruntu,
–– szkodliwe działanie zwierząt,
–– podmycia i osunięcia skarpy odwodnej,
–– nieodpowiednie zabezpieczenie przejść przewodów i budowli przez wał,
–– zaniedbania w konserwacji wałów,
–– stan terenów przyległych (międzywala i zawala),
–– rozmycie wałów przez wodę dopływającą od strony zawala,
–– długi okres eksploatacji wałów,
–– ruchy podłoża w wyniku eksploatacji górniczej.
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Warunki filtracji wody przez podłoże oraz korpus wału przeciwpowodziowego mają duży
wpływ na jego bezpieczną eksploatację. W przypadku wystąpienia maksymalnych przepływów wody w rzece, zwykle w ciągu kilku pierwszych dni konstrukcja wału opiera się przesiąkaniu. Po tym okresie, jeżeli w dalszym ciągu występują wysokie stany wód, zaczyna
się filtracja głównie przez podłoże, ale także przez korpus obwałowania [1]. Szczególnie
narażonymi na rozmycia są miejsca, w których obwałowania posadowione zostały w strefie
starorzeczy.
Przepływ filtrującej wody spowodowany jest różnicą ciśnień wody występującej po
obu stronach wału. Ruch wody w gruncie podłoża i korpusu wału powoduje powstawanie
szkodliwych zjawisk sufozji, rozmakania i wyparcia gruntu oraz przebić hydraulicznych.
W przypadku gdy z przecieku wypływa czysta woda, stan budowli nie jest jeszcze bardzo
zagrożony, natomiast gdy z przecieku wypływa woda mętna, zawierająca cząsteczki gruntu,
wówczas świadczy to o poważnym zagrożeniu stateczności wału.
Filtrację wody przez wał mogą ułatwiać m.in.:
–– uprzywilejowane drogi filtracji w postaci kanałów wyrytych przez zwierzęta, korzeni
drzew czy przewodów lub budowli pomocniczych w korpusie wału,
–– różne zagęszczenie gruntu w korpusie budowli,
–– niezabezpieczone starorzecza i oczka wodne w pobliżu wału,
–– zwiększone przepływy wód,
–– zastosowanie nieodpowiedniego materiału do budowy wału.
3. Wizje terenowe
Badania geologiczno-inżynierskie realizowane w ramach grantu rektorskiego przez Koło
Naukowe Inżynierii Wodnej wykonane zostały na prawobrzeżnym odcinku obwałowania
rzeki Wisły na terenie Doliny Maciejowickiej.
Dolina Maciejowicka stanowi część Doliny Środkowej Wisły. Całkowita długość obwałowań chroniących dolinę wynosi 26,760 km, a jej powierzchnia 5590 ha [9]. Wały te wybudowane zostały w latach 1963–1968 i zaliczane są do II klasy budowli hydrotechnicznych
według [11].
Powierzchnię doliny wyścielają utwory pochodzenia aluwialnego – mady. Na skutek
obwałowania doliny i niedopuszczenia do zalewania terenów chronionych wodami Wisły
proces aluwialny został przerwany. Wał zbudowany jest na holoceńskim, zalewowym tarasie
rzeki meandrującej, przy jego granicy ze współczesnym korytem rzeki Wisły. Powierzchnia
terenu jest stosunkowo płaska, jedynie miejscami nadbudowują ją niewielkie piaszczyste
nasypy i rozcinają rynny starorzeczy. Taras rzeki meandrującej zbudowany jest z gliniasto-pylastych mad i aluwialnych piasków. Zwierciadło wód gruntowych w dolinie układa się
na głębokości 0,5–2,0 metra i jest ściśle uzależnione od poziomów wód w rzece Wiśle [9].
Korpus wału przeciwpowodziowego zbudowany jest z lokalnie dostępnego materiału ziemnego – przeważnie piasków drobnoziarnistych i pylastych. Lokalnie występują pyły i gliny.
Przeprowadzone badania geotechniczne [10] wykazały słabe zagęszczenie gruntu w korpusie
wału – stopień zagęszczenia Id = 0,3–0,5 (wymagany dla wałów II klasy, nowo wybudowanych
Id ≥ 0,70, dla wałów przebudowywanych Idśr ≥ 0,50 [12]) oraz współczynnik filtracji zawierający się w granicach k = 0,5–4,0 m/dobę. Istniejąca budowa geotechniczna korpusu wału
i podłoża stwarza możliwość ułatwionej filtracji wód na teren zawala. Zjawiska tego typu ob-
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serwowane są podczas podwyższonych stanów wód w rzece Wiśle. W celu uszczelnienia wału
i podłoża oraz poprawy stateczności wykonano (do 2012 roku) modernizację wału na odcinku
stanowiącym 55,3% całej długości obwałowań Doliny Maciejowickiej (rys. 1). Planowana jest
również modernizacja pozostałego odcinka wału, który obecnie znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym i nie spełnia wymaganych przepisów. Czynniki te mogą powodować
realne zagrożenie wystąpienia powodzi na terenie doliny.

Rys. 1. Położenie wału przeciwpowodziowego w Dolinie Maciejowickiej wraz ze wskazaniem
przekrojów badawczych (czarne strzałki) (źródło: opracowanie własne na podstawie map z www.
geoportal.gov.pl)
Fig. 1. Location of the levee in Maciejowcka Valley with shown research cross-sections (black
arrows) (source: own elaboration based on map from www.geoportal.gov.pl)
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Przeprowadzone wizje terenowe podczas powodzi w 2010 roku umożliwiły wyznaczenie
najbardziej zagrożonych odcinków wału, w których zaobserwowano wystąpienie szkodliwych zjawisk filtracji wody, doprowadzających do zalania terenów zawala. Spośród tych
miejsc wybrano trzy przekroje badawcze znajdujące się w miejscowości: Kobylnica (1), Kochów (2) oraz Podwierzbie (3).
3.1. Przekrój badawczy Kobylnica
Badany przekrój znajdował się na zmodernizowanym w 2007 r. odcinku wału przeciwpowodziowego. Modernizacja ta polegała na uszczelnieniu korpusu wału przesłoną przeciwfiltracyjną o wysokości 7,0 m i grubości 0,15 m.
Podczas powodzi w 2010 roku na badanym odcinku wału zaobserwowano wystąpienie
szkodliwych zjawisk sufozyjnych w podłożu (rys. 2). Znaczącym ułatwieniem zjawisk filtracyjnych w tym rejonie są zastoiska wodne znajdujące się zarówno w międzywalu, jak i po
stronie zawala (zaznaczone strzałkami na rys. 3), skracające drogę filtracji.

Rys. 2. Powstawanie kopczyków sufozyjnych na terenie zawala (fot. M. Marszałek)
Fig. 2. Formation of suffosion mounds in the area of the intershaft (phot. M. Marszałek)
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Rys. 3. Lokalizacja przekroju badawczego nr 1 – Kobylnica (źródło: opracowanie własne na
podstawie map z www.geoportal.gov.pl)
Fig. 3. Localization of research section no. 1 – Kobylnica (source: own elaboration based on map
from www.geoportal.gov.pl)

3.2. Przekrój badawczy Kochów

2

2

Kolejny przekrój badawczy zlokalizowany został również na odcinku obwałowania zmodernizowanego w 2007 roku. W korpusie wału wykonana została przesłona przeciwfiltracyjna o wysokości 8,0 m i grubości 0,15 m. Bezpośrednio przy obwałowaniu znajduje się
odnoga rzeki Wisły (rys. 4), stąd też podczas modernizacji wykonano umocnienie brzegu
narzutem kamiennym oraz skarpy odwodnej geokratą.
Podczas powodzi w 2010 roku zaobserwowano w tym rejonie wystąpienie przebicia hydraulicznego w podłożu wału i zalanie terenu zawala. Charakterystycznie ułożone worki
z piaskiem wskazują miejsca wystąpienia wysięku wody na terenie zawala (rys. 5).

Rys. 4. Lokalizacja przekroju badawczego nr 2 – Kochów (źródło: opracowanie własne na podstawie
map z www.geoportal.gov.pl)
Fig. 4. Localization of research section no. 2 – Kochów (source: own elaboration based on map from
www.geoportal.gov.pl)
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Rys. 5. Widok na teren zalany w czasie powodzi z widocznymi umocnieniami miejsc, w których
wystąpiły wysięki wody, październik 2010 [4]
Fig. 5. View of flooded area with noticeable reinforced places in which water oozes occurred, october
2010 [4]

Podobnie jak w przypadku przekroju badawczego nr 1, w tym przekroju ułatwieniem
była skrócona droga filtracji powstała w wyniku obecności w pobliżu wału zastoiska wodnego na terenie zawala (zaznaczone strzałką na rys. 4).
3.3. Przekrój badawczy Podwierzbie
Trzeci przekrój badawczy zlokalizowano na niezmodernizowanym odcinku obwałowania na wysokości miejscowości Podwierzbie (rys. 6).

Rys. 6. Lokalizacja przekroju badawczego nr 3 – Podwierzbie (źródło: opracowanie własne na
podstawie map z www.geoportal.gov.pl)
Fig. 6. Localization of research section no. 3 – Podwierzbie (source: own elaboration based on map
from www.geoportal.gov.pl)
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Podobnie jak w pozostałych przekrojach w czasie powodzi w 2010 roku zaobserwowano
na tym odcinku obwałowań wystąpienie szkodliwych zjawisk filtracyjnych, które doprowadziły do zalania terenów zawala. Wykonane wizje terenowe wykazały obecność dużej liczby
worków z piaskiem, które pełniły funkcję zabezpieczenia przed nadmierną filtracją oraz poprawy stateczności (rys. 7).

Rys. 7. Odcinek wału umocniony workami z piaskiem, widok od strony zawala [4]
Fig. 7. Section of levee reinforced with sandbags. View from intershaft [4]

4. Rozpoznanie geologiczne
W wyznaczonych miejscach badań przeprowadzono rozpoznania mające na celu ocenić
właściwości gruntu w podłożu badanych wałów przeciwpowodziowych. Rozpoznanie
gruntów wykonano na terenie zawala w pobliżu ławki przywałowej. W badanych miejscach
wykonano po jednym odwiercie o głębokości 4,0–5,0 metra.
Z każdego profilu badawczego zostały pobrane próbki gruntu z głębokości –1,60 m. We
wszystkich przekrojach na tej głębokości znajdował się różnego rodzaju piasek. W dalszym
etapie badań pobrane próbki wykorzystano do przeprowadzenia analizy sitowej, której
wyniki przedstawiają poniższe krzywe (rys. 8).
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Rys. 8. Krzywe uziarnienia badanych próbek gruntów [4]
Fig. 8. Granulation curves of soil test samples [4]

W profilu badawczym w miejscowości Podwierzbie dodatkowo pobrano próbki gruntów
spoistych – z wierzchniej warstwy podłoża (głębokość 0,20 m), oraz z głębokości 2,60 metra.
Próbki gruntów spoistych pobrano do pierścieni w celu wykonania badań ściśliwości gruntu
oraz do cylindrów w celu zbadania kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w przeważającej części w podłożu badanych
wałów przeciwpowodziowych występują grunty niespoiste – piaski drobne, średnie i grube.
Grunty spoiste – gliny, występowały jedynie częściowo w wierzchniej warstwie gruntu, na
tych terenach też prowadzone są uprawy rolne. W trzecim profilu badawczym – Podwierzbie
do głębokości 1,9 m występowała glina pylasta i piasek drobny, a na głębokości poniżej
2,5 metra znajdował się namuł, który występował warstwami lub stanowił przewarstwienia
z piaskiem średnim.
Poziom zwierciadła wody występował dość głęboko, bo 2,5–3,1 metra pod poziomem
terenu. Spowodowane to zapewne było niskim poziomem stanu wody w rzece Wiśle w czasie
prowadzonych badań (październik 2011 roku).
5. Sondowania dynamiczne
Stopień zagęszczenia gruntu w przypadku wałów przeciwpowodziowych jest bardzo
ważnym parametrem umożliwiającym określenie ich stanu technicznego. W dużej mierze
determinuje on zdolność do pełnienia swoich zadań przez tego typu obiekty. W przypadku
słabego bądź też niewystarczającego zagęszczenia gruntu nawet o charakterze miejscowym
mogą wystąpić lokalnie procesy sufozyjne [3].
Są to zjawiska geologiczne o charakterze hydrodynamicznym polegające na mechanicznym
wypłukiwaniu ziaren gruntu przez wody podziemne i powierzchniowe wsiąkające w głąb wału.
W skutek ich występowania może dojść do niepożądanego zwiększenia przepuszczalności
wałów, ich rozmywania oraz powstawania zapadlisk.
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W ramach przeprowadzonych badań wykonano 9 sondowań w 3 różnych lokalizacjach.
Podczas badań prowadzonych metodą sondowania dynamicznego wykorzystano sondę typu
SL. Po ustaleniu miejsca badania i ustawieniu w nim sondy, dokonano wbicia żerdzi do poziomu zerowego będącego punktem odniesienia dla reszty pomiarów. Parametrem sondowania była liczba uderzeń bijaka sondy potrzebna do zagłębienia kolumny żerdzi zakończonych
stożkiem na 10 cm [6].
Rozpoznanie stanu podłoża za pomocą sondowań dynamicznych wykonywano na terenie
zawala w pobliżu ławki przywałowej. W ostatnim przekroju badawczym – Podwierzbie
wykonano dodatkowo sondowanie w korpusie zapory. Wykonanie kilku sondowań w jednym
punkcie pomiarowym miało na celu zlokalizowanie prawdopodobnych miejsc wystąpienia
zjawisk filtracyjnych, na co wskazywałyby lokalne osłabienia stanu gruntu (niski stopień
zagęszczenia).
Wartość stopnia zagęszczenia gruntu w przebadanych miejscach jest niejednokrotnie
znacząco niższa od wymaganej [7], czasami nawet na poziomie poniżej ID < 0,33.
Jest to sytuacja niepokojąca z punktu widzenia stanu technicznego wału. W miejscach
takich z dużym prawdopodobieństwem można założyć wystąpienie niebezpiecznych zjawisk
sufozyjnych, w związku z czym wymagają one wzmożonej obserwacji i kontroli oraz
wykonania prac konserwacyjnych.
6. Badania geofizyczne
Kolejnym cyklem badań, jakie przeprowadzono, były nieinwazyjne badania geofizyczne
metodą sejsmiki powierzchniowej, która wykorzystuje fale powierzchniowe Rayleigha.
Fale rozchodzą się promieniście od miejsca zaburzeń ośrodka blisko jego powierzchni
z prędkością zależną od częstotliwości, gęstości gruntu i jego właściwości sprężystych.
Podczas badań wykorzystane zostały dwie metody:
–– SASW (Spectral Analysys of Surface Waves),
–– CSWS (Conitnuous Surface Wave System).
W wyniku badań otrzymano profile sztywności gruntów, czyli rozkład zmienności
modułu ścinania Gmax wraz z głębokością [2].
W metodzie SASW fale wzbudzane są za pomocą uderzeń młotka lub innego przedmiotu
(rys. 9). Fala, rozchodząc się promieniście, dociera do geofonów rozmieszczonych w znanych
odległościach i ustawionych w linii prostej od źródła fali. Komputer analizuje sygnały
elektryczne na geofonach i odnajduje przesunięcie fazowe fali na każdym z nich.
Metoda CSWS wykorzystuje sterowany komputerem wibrator o masie inercyjnej 63
kg. Umożliwia to dokładne sterowanie częstotliwością fali w zakresie f od 6 do 600 Hz.
Dzięki temu można dużo dokładniej kontrolować warunki badania; zmieniając częstotliwość
generowanej fali uzyskujemy różne głębokości badania [5].
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Rys. 9. Aparatura sejsmiczna w konfiguracji SASW
Fig. 9. SASW equipment

Znając zarówno rozstaw geofonów d, jak i przesunięcie fazowe fali na każdym z nich
jesteśmy w stanie obliczyć długość fali λ:
λ = 360d/φ
Znając długość fali λ oraz jej częstotliwość f możemy obliczyć prędkość rozchodzenia się
fali powierzchniowej Rayleigha VR:
VR = λf
Rozkład prędkości fali powierzchniowej Rayleigha VR w zależności od jej częstotliwości
f nazywany jest krzywą dyspersji.
Pomiędzy prędkością fali Rayleigha VR, a prędkością fali poprzecznej VS istnieje
zależność:
VS = PVR
gdzie parametr P ustalany jest w zależności od współczynnika Poissona (dla ν = 0,25
P = 1,09, a dla ν = 0,50 P = 1,05), zazwyczaj przyjmuje się średnią wartość P = 1,07.
Z prędkości fali poprzecznej Vs i gęstości objętościowej gruntu ρ obliczona jest maksymalna
wartość modułu ścinania:
2
Gmax= ρ Vs
Analizując wyniki, w celu uzyskania wspomnianego profilu sztywności eksperymentalną
krzywą dyspersji poddajemy procesowi zwanemu inwersją. Istnieją trzy podejścia do tego
zagadnienia:
1) metoda czynnika podziału fali (factored wavelength method),
2) metoda oparta na MES,
3) modele liniowe.
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Pomimo najmniejszej dokładności, najczęściej jest stosowana pierwsza metoda. Dzięki
niej możliwa jest szybka (jeszcze w trakcie badania) analiza wyników. Metoda ta opiera się
na założeniu, że reprezentatywna głębokość dla danej częstotliwości jest stała, a często stosowany czynnik podziału wynosi 3. Tak więc głębokość, do której zostają przyporządkowane
odpowiednie wartości sztywności wynosi λ/3. Pozostałe metody są niezwykle pracochłonne
i wymagają specjalistycznego oprogramowania [4].
Dla ukazania porównania efektów przeprowadzonych badań na przedstawionych poniżej
wykresach rys. 10) zostały zestawione wyniki metody sondowań dynamicznych i sejsmiki
powierzchniowej.

Rys. 10. Zestawienie wyników metody sondowań dynamicznych i sejsmiki powierzchniowej [4]
Rys. 10. Results sheet of dynamic probing and surface seismic method [4]

Na wykresach można zauważyć wystąpienie osłabień gruntu już na głębokości ok. 1,1–
–1,3 m p.p.t. dla przekroju badawczego Kobylnica oraz 2,5 m p.p.t. dla przekroju Kochów.
Spadek parametrów gruntu w tych miejscach został wskazany jednakowo zarówno przez
metodę sejsmiki powierzchniowej, jak i sondowania dynamiczne. W przekrojach można zauważyć pogarszające się warunki gruntu (rozluźnienia) ze względu na brak wzrostu wartości
modułu sztywności Gmax. Sondowania na tych głębokościach również wykazały niski stopień
zagęszczenia.
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Pomimo że uzyskane w wyniku badań parametry są do siebie nieporównywalne (liczba
uderzeń i wartość modułu sztywności), to zauważyć można, że do niewielkich głębokości
trendy zmian są podobne i obydwie metody wskazują na występowanie stref rozluźnionych
na tych samych głębokościach.
Wraz ze wzrostem głębokości rozdzielczość metody sejsmiki powierzchniowej maleje.
Głębiej docierają jedynie fale o niższych częstotliwościach, a prędkość ich przemieszczania
zależy od uśrednionych właściwości coraz bardziej miąższej warstwy gruntu. Oznacza to, że
największy wpływ na wyniki dla danej głębokości mają wpływ warstwy gruntu o największej miąższości, podczas gdy lokalne rozluźnienia mogą nie być widoczne. Należy również
pamiętać o tym, że badanie sejsmiczne to badanie właściwości półprzestrzeni gruntowej rozciągającej się od źródła drgań do ostatniego geofonu.
Duży wpływ na wartość Gmax ma stan naprężeń, więc naturalne jest, że wraz ze wzrostem
głębokości wartości Gmax rosną. Zafalowania w tym rosnącym trendzie oznaczają lokalne obniżenia sztywności. Brak tendencji wzrostowej ukazuje generalnie pogarszające się warunki,
które zostały utożsamiane w miejscami wystąpień zjawisk sufozyjnych.
7. Wnioski
Przeprowadzone wizje i badania terenowe oraz doświadczenie zdobyte przez autorów
artykułu w trakcie wykonywania badań i opracowywania ich wyników pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Najczęstszymi przyczynami prowadzącymi do uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych
są przebicia hydrauliczne zachodzące w rejonie starorzeczy, zjawiska filtracyjne zachodzące w korpusie i podłożu obwałowań (erozja wsteczna i sufozja) osłabiające parametry
gruntu i mogące doprowadzić do przebicia hydraulicznego. Poważne uszkodzenia może
wywołać również szkodliwe działanie zwierząt ryjących i nieprzeprowadzanie konserwacji wałów.
2. Zarówno sondowania, jak i badania geofizyczne wykazały (mniej lub bardziej zgodnie)
osłabienia gruntu w badanych przekrojach, choć ze względu na zupełnie odmienne właściwości mierzone (opór na wbijanie stożka wyrażony liczbą uderzeń na określony wpęd
versus prędkość fali Rayleigha przeliczona na prędkość fali poprzecznej i z niej wyliczony
moduł ścinania G) nie można mówić o zgodności bądź ścisłym korelowaniu się wyników.
Należy podkreślić, że sondowanie dynamiczne daje wyniki punktowe (dokładne, ale właściwe dla wąskiej strefy gruntu), sejsmika powierzchniowa obszarowe, mniej rozdzielcze,
bardziej uśredniające półprzestrzeń gruntową. Stąd nie można spodziewać się jednakowych rezultatów.
3. Duży wpływ na wartość Gmax ma stan naprężeń, więc naturalne jest, że wraz ze wzrostem głębokości rosną pomierzone wartości Gmax. Nagły spadek wartości modułu ścinania
w tym rosnącym trendzie oznacza lokalne obniżenia sztywności. Brak tendencji wzrostowej ukazuje pogarszające się warunki sztywności gruntu. Wnioskując na takich przesłankach, można wychwycić lokalne obniżenia sztywności w badanych profilach, pamiętąc
jednak, że rozdzielczość metody SASW/CSWS spada bardzo istotnie wraz z głębokością,
wyniki coraz mniej pozwalają więc odnosić się do lokalnych (wąskich obszarowo, prawdopodobnie mających formę „kanałową”) zmian sztywności spowodowanych przebiciem
hydraulicznym i związanym z tym zachodzeniem sufozji.
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4. Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić przydatność metody sejsmiki powierzchniowej do rozpoznania stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i możliwość wskazania stref o zróżnicowanej sztywności w korpusie i podłożu obwałowań.
5. Wiele metod geofizycznych jest coraz szerzej wykorzystywanych w badaniach geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich, głównie jako dodatkowe źródło informacji, uzupełniające inne metody badawcze. Takie komplementarne użycie metod inwazyjnych
i nieinwazyjnych wydaje się być słusznym podejściem, co potwierdza ogromna liczba
artykułów, które pojawiły się na zeszłorocznej konferencji międzynarodowej ISC’4 (Geotechnical and Geophysical Site Characterization, Brazil). Autorzy żywią przekonanie że
wstępne rezultaty przedstawione w niniejszej pracy wpisują się w ten trend i mimo że
nie ukazują jednoznaczności, oczywistości i łatwości tego typu podejścia, wskazują na
pewien potencjał i ścieżkę rozwoju, a także konieczność szerszych badań.
Praca została zrealizowana przez Koło Naukowe Inżynierii Wodnej w ramach grantu rektorskiego na
Politechnice Warszawskiej, nr 500C/1000/1110/541/000 pt. „Analiza możliwości wykorzystania geofizycznych metod sejsmiki powierzchniowej do oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych”.
Prace badawcze wykonane zostały w 2011 roku.
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DROGOWEGO POD WZGÓRZEM BŁ. BRONISŁAWY
W KRAKOWIE
3D FEM ANALYSIS OF A SECTION OF THE ROAD
TUNNEL UNDER THE BLESSED BRONISŁAWA HILL
IN CRACOW

Streszczenie
W artykule poddano analizie numerycznej odcinek tunelu drogowego pod Wzgórzem bł.
Bronisławy, który jest planowany w ciągu III obwodnicy Krakowa. Wybrany odcinek tunelu
wykonywany będzie metodą górniczą, z zastosowaniem zasad NATM. Omówione zostały zagadnienia technologii budowy we wstępnie określonych warunkach geologicznych oraz przeprowadzono analizę numeryczną zachowania się układu górotwór–obudowa tunelu za pomocą
programu Zsoil, opartego na metodzie elementów skończonych.
Słowa kluczowe: tunele drogowe, NATM, metoda elementów skończonych
Abstract
The paper presents a numerical analysis of a section of the road tunnel under the Blessed
Bronisława Hill, which is planned as part of the third ring road of Cracow. The selected
section of the tunnel will be driven by mining means, using the principles of NATM. The
paper discusses the technology of tunnel section construction for preliminary assumed geologic
conditions and analyses the mechanical state of the surrounding ground and lining performed
in Zsoil, a program based on the finite element method.
Keywords: road tunnels, NATM method, finite element method
* Mgr inż. Dariusz Grabowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.
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1. Wstęp
Tunel pod Wzgórzem bł. Bronisławy stanowi element projektowanej Trasy Zwierzynieckiej, stanowiącej część przewidzianej w planie ogólnym miasta obwodnicy śródmiejskiej
(III obwodnica Krakowa) o klasie ulicy GP (głównej ruchu przyśpieszonego). Głównym
zadaniem tej obwodnicy jest usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi dzielnicami
miasta Krakowa.
W niniejszym artykule wykorzystano informacje o przebiegu ww. trasy i tunelu ze studium lokalizacyjno-technicznego Trasy Zwierzynieckiej z czerwca 1999 r. [5]. Przyjęto
przebieg trasy tunelu według wariantu I powyższego opracowania. Długość tunelu w tym
wariancie wynosi: 2420 m.
Na podstawie danych z opracowania [5] (tj. liczba pasów ruchu, skrajnie ruchu, położenie i przebieg tunelu) wstępnie zaprojektowano przekrój poprzeczny tunelu oraz przyjęto
technologie wznoszenia na wybranym odcinku obiektu. Na rys. 1 przedstawiono przekrój
podłużny tunelu oraz położenie analizowanego odcinka.
Dla przyjętego odcinka tunelu, wykonywanego metodą górniczą, przeprowadzono analizę interakcyjną stanu mechanicznego obudowy wstępnej (torkretowej) i otaczającego górotworu. W tym celu sporządzono przestrzenny model obliczeniowy drążonego odcinka tunelu.
Wykonano go w środowisku obliczeniowym Zsoil, które pozwoliło uwzględnić etapowanie
drążenia oraz współdziałanie obudowy wstępnej z otaczającym górotworem.
Przeprowadzona analiza numeryczna ma na celu odpowiedzieć na pytanie: czy zaproponowana przez autora artykułu konstrukcja i technologia budowy umożliwia bezpieczne
wykonanie i eksploatację rozważanego odcinka tunelu?

Rys. 1. Przekrój podłużny tunelu pod Wzgórzem bł. Bronisławy [5]
Fig. 1. Longitudinal section of the tunnel under the Blessed Bronisława Hill [5]

2. Koncepcja architektoniczna-budowlana tunelu
Projekt części tunelowej Trasy Zwierzynieckiej obejmuje wykonanie dwóch równoległych wyrobisk tuneli drogowych – jednokierunkowych o dwóch pasach ruchu oraz 11 awaryjnych przejść poprzecznych między tunelami [5].
Tunel drogowy planowany jest do wykonania metodami górniczą i odkrywkową. Studium [5] przewiduje dwa równoległe wyrobiska wykonane w obudowie monolityczno-żelbetowej. W niniejszym artykule analizie poddano pojedynczą nitkę tunelu, ze względu na
technologie budowy, która nie zakłada jednoczesnego drążenia obydwu wyrobisk.
Konstrukcja i wyposażenie przekroju poprzecznego tunelu jest propozycją autora artykułu (rys. 2). Proponuje się obudowę o kształcie owalnym o wysokości 10,15 m i szerokości
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12,9 m. Obudowa tunelu odcinka drążonego metodą górniczą składa się z dwóch warstw:
obudowa zewnętrzna-wstępna o grubości 20 cm (powłoka torkretowa – tj. beton natryskowy,
zbrojony dwoma siatkami stalowymi), obudowa wewnętrzna-ostateczna o grubości 40 cm
(żelbetowa układana w deskowaniu).

Rys. 2. Proponowany przekrój poprzeczny (koncepcja autora artykułu)
Fig. 2. Proposed cross section (by the author of the article)

3. Ogólna charakterystyka warunków geologiczno inżynierskich [5]
Wzgórze bł. Bronisławy, przez które projektuje się tunel, jest stosunkowo słabo rozpoznane. Na podstawie posiadanego materiału można określić, że masyw jego części północnej
i centralnej wykształcony jest z wapieni jurajskich, a w części południowej natomiast z urozmaiconych litologicznie utworów mioceńskich.
Masyw ten od góry przykryty jest warstwą gruntów spoistych, o miąższości od kilku do
kilkunastu metrów, będących utworami czwartorzędowymi, w których można wyróżnić pod
cienką warstwą gleby warstwę glin pylastych oraz niżej położoną warstwę iłów pylastych,
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leżących na rumoszu kontaktowym, silnie zaglinionym. Warstwy glin i iłów pylastych mają
konsystencję od twardoplastycznej do zwartej. W obrębie tych utworów występują poziomy
wody na różnych głębokościach, niestanowiące ciągłych horyzontów. Utwory te mogą utrudniać prowadzenie robót przy wykonywaniu portali.
Wapienie jurajskie są reprezentowane przez wapienie skaliste, pelityczne, twarde, zbite,
silnie spękane i pocięte licznymi uskokami, przebiegającymi w różnych kierunkach. Utwory
te są zawadniane przez wody opadowe, dostające się w głąb masywu przez szczytowe nieosłonięte partie wypiętrzania.
Ze względu na charakter wapieni należy liczyć się ze zjawiskami krasowymi. Wytrzymałość wapieni orientacyjnie wynosi od 20 do 50 MPa.
W artykule dla przykładowych obliczeń numerycznych przyjęto odcinek tunelu posadowiony w całości w gruntach spoistych (ił twardoplastyczny IL = 0,2) w warunkach braku
zawodnienia górotworu.
4. Wybrane zagadnienia technologii wykonania tunelu
4.1. Informacje ogólne
Na przeważającej długości (2170 m) tunel wykonany będzie metodą górniczą z zastosowaniem zasad NATM (New Austrian Tunneling Method), w których górotwór stanowi
element konstrukcji nośnej tunelu. Oddziaływanie górotworu na wyrobisko jest zrównoważone obudową wstępną, dopuszczającą deformacje układu górotwór–obudowa. Deformacje te należy dopuścić w ustalonych granicach czasowych, a po ich ustabilizowaniu należy
wykonać obudowę ostateczną. Obudowa wstępna zostanie wykonana z użyciem łukowych
dźwigarów kratowych i zbrojonego betonu natryskowego. Podczas drążenia tuneli należy
na bieżąco prowadzić geologiczno-inżynierskie prace kontrolno-badawcze oraz monitoring
geotechniczny ruchów górotworu podczas drążenia w celu doboru odpowiedniego systemu
wzmocnienia obudowy wyrobiska i korekty schematu drążenia dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy załogi i sprzętu.
4.2. Sposób drążenia tunelu i wykonania obudowy
Analizowany odcinek tunelu, wykonywany metodą górniczą, w związku z dużą powierzchnią przekroju poprzecznego (104 m2), słabymi warunkami gruntowymi oraz niewielkim nadkładem nad tunelem (~12 m) pod zurbanizowanym obszarem, proponuje się wykonać z podziałem na mniejsze wyrobiska (rys. 3a). Podobny system drążenia zastosowano
w tunelu Wienerwald w Austrii (rys. 3b), gdzie w równie ciężkich warunkach geologicznych
(fliszu) przeprowadzono tunel o równie dużym przekroju poprzecznym pod zabudowaniami
śródmieścia Wiednia. Dwie galerie boczne i filar centralny podzielone są w połowie na część
kalotową i sztrosę. Kalota drążona jest w pierwszej kolejności, a sztrosa stanowi podparcie
czoła wyrobiska. Galerie boczne prowadzone są z wyprzedzeniem około 15 m w stosunku
do filaru centralnego. Po wykonaniu galerii bocznych o długości 15 m należy przystąpić do
drążenia części centralnej i usunięcia z niej obudowy wstępnej. Drążony obrys powinien być
powiększony o ok. 20 cm ze względu na konwergencję obrysu wyrobiska. Na rys. 3a) przedstawiono kolejność prowadzenia robót górniczych w przekroju poprzecznym.
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      a)                                                                          b)

Rys. 3. Kolejność drążenia sztolni (koncepcja autora artykułu) a) oraz zastosowanie tego schematu na
przykładzie Tunelu Wienerwald w Austrii (www.gonars-systems.com) b)
Fig. 3. Sequence of tunnel boring (proposed by the author of the article) a) and the application of that
sequence in the Winerwald Tunnel in Austria (www.gonars-systems.com) b)

Urabianie górotworu odbywa się za pomocą koparek, ewentualnie ze wspomaganiem
strzelań rozluźniających. Pojedynczy zabiór wynosi od 0,5 do 1 m w zależności od warunków geologiczno-inżynierskich (w omawianym odcinku dla modelu obliczeniowego przyjęto stałą długość 1 m).
Bezpośrednio po wykonaniu zabioru przystępuje się do instalacji obudowy wstępnej.
W pierwszej kolejności zakładane są dźwigarki kratowe. Następnie nakłada się pierwszą
warstwę podkładową torkretu około 2–3 cm z siatkami stalowymi zamocowanymi do dźwigarków kratowych. Po zainstalowaniu pierwszej siatki narzuca się 4–5 warstw torkretu do
poziomu drugiej siatki. Po zainstalowaniu drugiej siatki dokonuje się ostatniego narzucenia
torkretu licowego. Łączna grubość powłoki torkretowej wynosi 20 cm.
Po zamknięciu obudowy wstępnej prowadzony będzie bieżący monitoring geotechniczny
i pomiary. Gdyby okazało się, że górotwór nie może się ustabilizować w konkretnych warunkach należy go wzmocnić, np. przez instalacje kotwi gruntowych, pogrubienie warstwy torkretu itd. W przypadku stabilizacji górotworu nie potrzeba wzmacniać już obudowy wstępnej
i można przystąpić do prac związanych z obudową ostateczną.
Prace związane z pozostałą częścią obudowy ostatecznej (izolowanie, zbrojenie) będą
wykonywane na ruchomej platformie poruszającej się po szynach. Betonowanie obudowy
ostatecznej będzie odbywać się w standardowych 12 metrowych blokach z użyciem samojezdnego szalunku stalowego poruszającego się po szynach.
5. Model obliczeniowy
W celu przeprowadzenia analizy, która pokazuje rzeczywisty stan geomechaniczny
układu grunt-obudowa, należało zbudować model przestrzenny uwzględniający etapowanie
drążenia (rys. 4).
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Model obliczeniowy został stworzony w programie ZSoil 2010, oparty na Metodzie Elementów Skończonych (MES).

Rys. 4. Model przestrzenny odcinka tunelu wykonany w programie Zsoil
Fig. 4. Three-dimensional model of the tunnel section made in Zsoil

Założenia do modelu obliczeniowego:
a) analizie został poddany 15 m odcinek jednego tunelu, uwzględniając etapowanie
b) przyjęto jednorodne ciągłe warunki gruntowe (ił twardoplastyczny IL = 0,2)
c) przyjęto brak zawodnienia górotworu
Model obliczeniowy gruntu:
Przyjęto model liniowo sprężystyplastyczny z warunkami wytrzymałościowymi Culomba-Mohra oraz niestowarzyszonym prawem plastyczności. Oszacowane parametry górotworu
na podstawie przyjętej geologii wg normy PN-81/B-03020 zapisano w tabeli 1.
Ta b e l a 1
Parametry przyjętego gruntu rodzimego
Grunt

IL

Q [t · m3]

E [kN/m2]

υ

c [Kpa]

Φ [deg]

Ił

0,2

2

16000

0,37

53

12

Model obliczeniowy powłoki torkretowej (obudowa wstępna):
Powłokę torkretową w obliczeniach opisano modelem sprężystym jak dla przekroju jednorodnego betonowego. Elementy obudowy wstępnej zostały zamodelowane jako elementy
powłokowe złożone z jednej warstwy węzłów (rys. 5). Grubość elementu jest dodatkową informacją dla programu, która oczywiście wpływa na sztywność i wielkość sił w powłoce, ale
z punktu widzenia modelowania geometrycznego jej grubość jest równa zero. To oznacza, że
nie zajmuje objętości i może leżeć na powierzchni innych elementów lub między nimi [7].
Parametry torkretu (obudowy wstępnej):
1. Moduł Younga E = 9 GPa (na podstawie badań z pracy Shina i Potsa z 1998 r.)
2. Współczynnik Poissona υ = 0,2
3. Grubość powłoki torkretowej h = 20 cm
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Rys. 5. Model numeryczny obudowy wstępnej (torkretowej) [7]
Fig. 5. Numerical model of a preliminary lining [7]

Zgodnie z założeniami opisanymi w rozdziale 4 ze względu na słabe warunki gruntowe
oraz duży przekrój tunel będzie drążony z podziałem przekroju poprzecznego na mniejsze
wyrobiska. W celu wiernego odtworzenia stanu górotworu po wydrążeniu danego odcinka
należy uwzględnić naprężenia i deformacje, które powstały we wcześniejszych krokach.
Naprężenia, deformacje w węzłach i stateczność ogólna sprawdzana jest w każdym
z 64 kroków drążenia, a wynik końcowy zawiera w sobie historie całej operacji drążenia. Na
rys. 6 przedstawiono 6 przykładowych z 64 kroków drążenia. Kolejność kroków w modelu
jest zgodna z opisem technologii w punkcie 4.2. 1 zabiór (1 krok) wynosi 1 m. Po każdym
zabiorze (kroku) zostaje wbudowana i włączona do współpracy obudowa wstępna.

Rys. 6. Etapowanie modelu/drążenia (kilka przykładowych kroków drążenia)
Fig. 6. Phasing of model/excavation (some examples of drilling steps)
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6. Wyniki obliczeń
W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano wiele ważnych informacji dotyczących
współpracy zespołu grunt–obudowa wstępna. Dla każdego etapu drążenia otrzymano siły
wewnętrzne, przemieszczenia oraz wytężenia zarówno obudowy wstępnej, jak i otaczającego górotworu. Ze względu na dużą liczbę kroków w modelu (64) zamieszczono wyniki tylko
z niektórych, najistotniejszych etapów.
Na rysunku 7 pokazano maksymalne przemieszczenia zespołu górotwór–obudowa wstępna w momencie wydrążenia w całości 15 metrowego odcinka tunelu. Strzałkami zaznaczone
są miejsca, w których występują maksymalne wartości przemieszczeń (19 cm). Na te miejsca
(przodek i spąg wyrobiska) należy zwrócić szczególną uwagę w czasie drążenia i w przypadku nadmiernych wzrostów przemieszczeń podjąć decyzje o dodatkowym podparciu. Ważną
informacją uzyskaną z obliczeń jest wielkość konwergencji wyrobiska (tj. zmniejszanie się
jego obwodu). Wynosi ona max 19 cm, czyli przekrój projektowy tunelu powinien być drążony z powiększeniem ok. 20 cm.

Rys. 7. Mapy przemieszczeń górotworu – wydrążony cały odcinek (15 m), max przemieszczenia
19 cm na przodku oraz w części spągowej
Fig. 7. Maps of the rock mass displacements – whole section drilled (15 m), 19 cm max displacement
on face and invert

Na rysunku nr 8 umieszczono przekroje poprzeczne z ekstremalnymi przemieszczeniami i siłami przekrojowymi w obudowie wstępnej. Przekrój najbardziej wytężony znajduje
się odległości 14 metrów od przodka wyrobiska. Na rys. 8b) i 8c) pokazano maksymalne
wartości momentów zginających i sił osiowych (ściskających) w powłoce torkretowej (obudowie wstępnej). Dla tych wartości w punkcie A) i B) sprawdzono nośność przekroju jak
dla elementu żelbetowego mimośrodowo ściskanego. Uzyskane naprężenia nie przekroczyły obliczeniowych wytrzymałości stali i betonu w obudowie wstępnej. Obudowę wstępną
zbudowaną z betonu torkretowego, o grubości 20 cm, zbrojonej dwoma siatkami z prętów
Φ10 w rozstawie 10 × 10 cm można uznać za wystarczającą do podparcia ścian wyrobiska
w czasie budowy.
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Rys. 8. Przekroje poprzeczne tunelu po wydrążeniu całego odcinka (15 m) – a) przemieszczenia
górotworu – max 19 cm wczęści spągowej, b) moment zginający w powłoce torkretowej – max 107
kNm w części spągowej, c) siły osiowe (ściskające) w powłoce torkretowej – max 1112 kN na dole
ociosów
Fig. 8. Cross sections of the tunnel when the entire section (15 m) is already drilled – a) displacement
of rock mass – max 19 cm in invert, b) bending moment in the initial linning – max 107 kNm in
invert, c) axial (compressive) forces in the initial linning – up to 1112 kN on the bottom side walls

Na rysunku widoczne są miejsca (zaznaczone strzałkami), w których nastąpiło uplastycznienie górotworu. Strefy te wystąpiły prawie na całym przodku oraz w części spągowej wyrobiska. Strefy plastyczne pokazano w momencie wydrążenia całego odcinka.
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Rys. 9. Pola poziomów naprężenia w górotworze po wydrążeniu 15 metrowego odcinka
Fig. 9. Maps of levels of stress in rock mass after a 15 meter section has been excavated

Dla etapu, w którym analizowany odcinek jest już w całości wydrążony (tj. ostatni,
64 krok) przeprowadzono analizę stateczności wyrobiska metodą redukcji c-Φ. W wyniku
analizy numerycznej stateczności uzyskuje się mechanizm zniszczenia (płaszczyzna poślizgu) oraz współczynnik stateczności SF.
Współczynnik stateczności SF (safety factor) – rozumiany jest tak samo jak stosunek
sił utrzymujących do sił czynnych (niszczących) działających wzdłuż powierzchni poślizgu
w momencie utraty stateczności [4].
W każdym kolejnym kroku analizy parametry wytrzymałościowe gruntu (c, φ) dzielone
są przez współczynnik SF (rys. 10), który wzrasta z każdym krokiem (1.0, 1.1, 1.2 … 2.1).
Po każdym zwiększeniu współczynnika SF (kroku) przeprowadzana jest analiza sprężysto-plastyczna dla zredukowanych parametrów c i φ całego wyrobiska [4].

Rys. 10. Analiza stateczności metodą c-φ. Redukcja proporcjonalna c-φ [4]
Fig. 10. Stability analysis using c-φ method. Proportional reduction of c-φ

Na rysunku 11 pokazano 3 spośród 11 kroków całej analizy stateczności. Gdy współczynnik SF osiąga wartość 2.1 następuje całkowita utrata stateczności modelu, której przejawem
jest rozbieżność procedury iteracyjnej.
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Rys. 11. Mapy przemieszczeń górotworu przy analizie stateczności wyrobiska po wydrążeniu
całego 15 metrowego odcinka tunelu: a) SF = 1,0 – górotwór jest stabilny, b) SF = 1,7 – duże
przemieszczenia na czole wyrobiska, c) SF = 2,1 – następiła całkowita utrata stateczności
Fig. 11. Displacement map from the analysis of the stability of the rock mass after the excavation
of whole 15-meter section of the tunnel: a) SF = 1.0 – rock mass is stable, b) SF = 1.7 – large
displacements on the face, c) SF = 2.1 – total loss of stability

7. Wnioski
W wyniku przeprowadzonej analizy odcinka tunelu okazało się, że założony system
drążenia (z podziałem przekroju poprzecznego tunelu na 6 części, zabiorem o długości 1 m)
oraz dobór obudowy wstępnej (powłoka torkretowa o grubości 20 cm, zbrojona 2 siatkami)
zapewnia bezpieczne wykonanie tunelu na rozważanym odcinku i dla oszacowanych
warunków geotechnicznych. W wyniku analizy stateczności ogólnej wyrobiska uzyskano
wysoki współczynnik bezpieczeństwa SF = 2,1.
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Wzgórze bł. Bronisławy, przez które projektuje się tunel, jest zróżnicowane pod względem budowy. W artykule poddano szczegółowej analizie odcinek znajdujący się w słabym gruncie spoistym. Na pozostałej części tunelu należy przeprowadzić podobną analizę,
uwzględniającą inne warunki geotechniczne. Może to skutkować zmianę systemu drążenia
oraz systemu podparcia wstępnego na cięższy lub bardziej ekonomiczny.
Sporych problemów można spodziewać się w części drążonej przez masyw Wzgórza bł.
Bronisławy. Wykształcony on jest z wapieni jurajskich, reprezentowanych przez wapienie
skaliste, pelityczne, twarde, zbite, silnie spękane i pocięte licznymi uskokami, przebiegającymi w różnych kierunkach. Utwory te są zawadniane przez wody opadowe, dostające się do
masywu przez szczytowe nieosłonięte partie wypiętrzenia. Ze względu na charakter wapieni
należy liczyć się ze zjawiskami krasowymi.
Postęp technologiczny jaki dokonał się w ostatnich latach, zwłaszcza metody numeryczne
i coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie, pozwalają na odważniejsze i wydajniejsze
rozwiązywanie złożonych problemów geotechnicznych oraz minimalizować ryzyko związane z realizacją tego typu budowli podziemnych.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ
STATECZNOŚCI NASYPU DROGOWEGO
POSADOWIONEGO NA PODŁOŻU WZMOCNIONYM
METODĄ WBIJANYCH KOLUMN KAMIENNYCH
COMPARATIVE ANALYSIS OF STABILITY CALCULATION
OF ROAD EMBANKMENT SETTLED ON SOIL
STRENGTHENED WITH THE USE OF DYNAMIC
REPLACEMENT METHOD
Streszczenie
Metoda wymiany dynamicznej (wbijane kolumny kamienne) jest chętnie stosowanym sposobem ulepszania gruntów słabych pod nasypami drogowymi. Oprócz ograniczenia osiadań wzmocnienie podłoża wpływa też na stateczność nasypu. Przedmiotem artykułu jest, wykonana w programie Z-Soil, analiza porównawcza wyników obliczeń stateczności nasypu drogowego posadowionego na podłożu wzmocnionym wbijanymi kolumnami kamiennymi, otrzymanych dla różnych podejść numerycznych. Wybrano najczęściej
stosowane w praktyce inżynierskiej podejścia uwzględniania obecności kolumny w podłożu. Obliczenia
stateczności wykonano, stosując metodę redukcji c i tgφ. W analizach numerycznych odzwierciedlono etapy budowy nasypu i jego etap pracy docelowej, w układach dwuwymiarowych (płaski stan odkształcenia)
oraz trójwymiarowych. Parametry geotechniczne, niezbędne do obliczeń, ustalone zostały na podstawie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, badań laboratoryjnych i polowych.
Słowa kluczowe: wymiana dynamiczna, wbijane kolumny kamienne, stateczność, analiza numeryczna
A bs tract
Dynamic replacement method (rammed stone columns) is a readily applied way of improving weak soil
under road embankments. Apart from settlement reduction, soil strengthening influences also the stability
of embankment. This paper presents the comparative analysis (prepared in Z-Soil software) of stability
calculation results of road embankment settled on soil strengthened with rammed stone columns. The analysed results were obtained for various numerical approaches. The authors have chosen the most popular
approach used in engineering practice, which takes into account the presence of the column in the soil.
Stability calculations were made using the c and tgφ. reduction method. The numerical analyses reflect, in
two-dimensional (plain strain) and three-dimensional systems, the stages of embankment construction and
stages of embankment final work. Geotechnical parameters essential for calculations were determined on
the basis of geological-engineering documentation, laboratory and field tests.
Keywords: dynamic replacement, stability, numerical modeling
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1. Wstęp
Ostatnie lata poprzedzające Mistrzostwa Europy w piłce nożnej (EURO 2012) przyniosły duży rozwój budownictwa drogowego. Ze względu na zurbanizowanie niektórych regionów Polski, jak i złożoność inwestycji nie zawsze wytyczane trasy dróg omijały tereny, na
których zalegają grunty słabonośne. Ze strony projektowej nowobudowany nasyp drogowy
powinien spełniać przede wszystkim dwa warunki:
–– warunek sumy osiadań końcowych nasypu i podłoża, która wg [12, 13] powinna być
mniejsza niż 10 cm,
–– warunek stateczności skarp nasypu, dla którego współczynnik stateczności (F) obliczony
metodami tradycyjnymi powinien być większy lub równy 1,5 [12].
Problem osiadań przedstawiono w [6]. Sprawdzenie stateczności jest przedmiotem obliczeń opisanych w niniejszym artykule.
Do obliczeń stateczności opracowano na przekroju lat wiele metod. W aktualnej praktyce
inżynierskiej stosuje się metody paskowe zakładające kołowe powierzchnie poślizgu (rys.
1a), metodę elementów skończonych (MES – rys. 1b) oraz inne metody numeryczne, takie
jak metoda różnic skończonych (MRS) czy metoda punktów materialnych (MPM). Zważając
na fakt, iż metody paskowe są dedykowane dla podłoża jednorodnego oraz że powierzchnia
poślizgu jest w nich wymuszona, trudno nie uciekać się do metod numerycznych pozbawionych tych wad. W prostych układach uzyskuje się zbieżność kształtu powierzchni poślizgu
(rys. 1a i 1b), natomiast w bardziej skomplikowanych już niekoniecznie. Stosując MES,
najczęściej do obliczeń stateczności używa się metody redukcji kąta tarcia wewnętrznego φ
i spójności c opisanej w dalszej części artykułu. Rozporządzenie [12] nie wymienia przypadku analizy stateczności metodami innymi niż paskowe, natomiast EC7 [14] dopuszcza w pkt.
11.5.1 taką opcję stwierdzeniem: „Alternatywnie, stateczność można sprawdzić z wykorzystaniem analizy granicznego stanu naprężenia lub metody elementów skończonych”.
a)                                                               b)

Rys. 1. Powierzchnia poślizgu w: a) metodzie pasków, b) modelu MES
Fig. 1. Sliding surface in: a) method of slices, b) FEM model

Stosując metody numeryczne, można uzyskać różne formy utraty stateczności, gdyż powierzchnia poślizgu nie ma narzuconego kształtu. Jeżeli podłoże pod nasypem jest nośne
i słabo odkształcalne, powierzchnia poślizgu będzie przechodzić tylko przez nasyp. Jeżeli
natomiast podłoże będzie słabe, powierzchnia poślizgu będzie wchodzić pod podstawę nasypu (rys. 2a) lub wystąpią „nadmierne ruchy w podłożu spowodowane odkształceniami
postaciowymi, osiadaniami, drganiami lub wypieraniem” [14] (rys. 2b).
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a)                                                                       b)

Rys. 2. Formy utraty stateczności nasypu na słabym podłożu
Fig. 2. Forms of loss of embankment stability on weak subsoil

W momencie niespełnienia jednego z opisanych wyżej warunków projektowych, przez
wzgląd na słabe podłoże zalegające pod nasypem, należy zastosować metody geoinżynieryjne wzmocnienia gruntu. Bez wątpienia jedną z najchętniej stosowanych w takich przypadkach metod zarówno przez projektantów, jak i wykonawców jest wymiana dynamiczna
zwana też wbijanymi kolumnami kamiennymi.
Przyjęta w Polsce nazwa metody „wymiana dynamiczna” to bezpośrednio przetłumaczona nazwa angielska dynamic replacement. Słowo „wymiana” może być kontrowersyjne,
gdyż w tym przypadku niczego się nie wymienia, a jedynie wprowadza materiał kolumny
w grunt rodzimy. Z tego względu trafniejszym określeniem wydaje się być „metoda wbijanych kolumn kamiennych”. Jednak ze względu na tradycję używania obu nazw, w niniejszym artykule stosowane są one zamiennie.
Metoda jest relatywnie młoda, ponieważ pierwsze publikacje na jej temat pojawiły się w latach 80. ubiegłego stulecia [1]. Niemniej jednak jest bardzo chętnie stosowana, co potwierdzają
realizacje na takich inwestycjach, jak budowy autostrad A1 [16], A4 [17], drogi S7 czy DTŚ na
Śląsku [1]. Do zalet metody wymiany dynamicznej należą: skuteczność, szybkość wykonania,
prostota, duża nośność pionowa kolumn [5] oraz wpływ na zmianę parametrów gruntu wokół
kolumny [1]. Do ograniczeń należy zaliczyć maksymalną miąższość słabego gruntu wynoszącą
6 m, powstawanie drgań mogących mieć szkodliwe oddziaływanie na ludzi i obiekty [7] oraz
brak adekwatnych algorytmów obliczeniowych do projektowania [3].
Kształtowanie kolumny kamiennej polega na zrzutach specjalnie skonstruowanego
do tego celu ubijaka o masie 10–12 ton, z wysokości 10–25 m [7]. Początkowo tworzy się
krater, który jest zasypywany materiałem różnoziarnistym (tłuczeń, przekrusz skalny, żużel
wielkopiecowy), a następnie przez kolejne zrzuty ubijaka formuje się kolumnę. W efekcie
powstaje w podłożu zagęszczony słup (kolumna kamienna) o średnicy 1,6–4,0 m [7]. Najczęściej kolumny wykonuje się systemem frontalnym, całymi rzędami w poprzek nasypu,
zwłaszcza jeżeli wymagana jest platforma robocza. Platformę w takim przypadku można
wykonywać odcinkami przed przesuwającym się frontem robót wzmocnieniowych.
Obliczenia stateczności nasypów na podłożu wzmocnionym kolumnami kamiennymi
można wykonać na dwa sposoby [9]. Sposób pierwszy (tradycyjny) to poszukiwanie potencjalnej powierzchni poślizgu całego układu. Sposób drugi polega na rozpatrywaniu stateczności kolumny w komórce jednostkowej. Sposób pierwszy jest częściej stosowany przez
inżynierów, drugi raczej w rozważaniach teoretycznych [9, 10]. Wybór sposobu tradycyjnego nie rozwiązuje jednak problemu wiarygodnego odzwierciedlenia obecności kolumn
w podłożu. Kolumny można modelować w różny sposób. Powstaje pytanie czy sposób ich
modelowania wpłynie na uzyskane współczynniki stateczności? Artykuł jest próbą odpowiedzi na tak postawiony problem dla konkretnego (rzeczywistego) przypadku.
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2. Dane wyjściowe
2.1. Parametry materiałowe przyjęte do modelu
Do obliczeń numerycznych przyjęto geometrię nasypu rzeczywistego drogi S7 w okolicach miejscowości Lubień. Przekrój przez nasyp pokazano na rys. 3. Warunki gruntowo-wodne zidentyfikowano w dwóch otworach. Do głębokości ok. 5 m rozpoznano namuł gliniasty, natomiast poniżej skałę miękką.

Rys. 3. Geometria nasypu wraz z układem warstw podłoża
Fig. 3. Embankment geometry with soil layers

W przytoczonym miejscu pod drogą S7 wykonano wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn kamiennych [3, 5]. Zastosowano ubijak w kształcie stożka ściętego o średnicy dolnej
1 m, górnej 1,2 m oraz wysokości 1,8 m. Jego masa wynosiła 11,5 t [5], a energia uderzenia
spowodowana jego spadkiem 1,55 MNm [3]. Każdą kolumnę formowano przez 16-krotny
swobodny zrzut ubijaka. Do wykształcenia jednej kolumny zużyto około 13,65 m3 materiału.
Dla wszystkich materiałów (nasyp, podłoże oraz kolumny kamienne) przyjęto sprężysto-idealnie plastyczny model Coulomba-Mohra z modyfikacją Menetraya-Williama (M-W).
Parametry modeli: kąty tarcia wewnętrznego φ, spójności c, moduł sprężystości E, współczynnik Poissona ν oraz kąt dylatancji ψ przyjęto na podstawie analizy półwstecznej [5].
Po dwóch tygodniach od wykonania kolumn pobrano próbki namułu do badań laboratoryjnych w aparacie trójosiowego ściskania oraz edometrze. Próbki zostały pobrane bezpośrednio przy kolumnie. Na podstawie badań trójosiowych określono kąt tarcia wewnętrznego
namułu oraz jego spójność. Moduł odkształcenia pierwotnego określono na podstawie badań
edometrycznych, natomiast współczynnik Poissona na podstawie literatury [3].
Najważniejsze parametry kolumn kamiennych dobrano na podstawie ich próbnego obciążenia [4] oraz analizy numerycznej [4]. Za wartość modułu sprężystości kolumny przyjęto
tangens nachylenia początkowej krzywej doświadczalnej „obciążenie–osiadanie”. Ponownie współczynnik Poissona przyjęto na podstawie danych literaturowych [3], natomiast parę
parametrów wytrzymałościowych dobrano, dopasowując krzywą numeryczną „obciążenie–osiadanie” do krzywej eksperymentalnej [4]. Dla grubookruchowego materiału kolumn
przyjęto wartość kąta dylatacji ψ równą kątowi tarcia wewnętrznego φ [4].

35
Zestaw parametrów charakteryzujących nasyp, budowany z gruntów spoistych stabilizowanych wapnem, został również dobrany na podstawie badań laboratoryjnych z tą różnicą, iż kąt tarcia wewnętrznego oraz spójność określono w aparacie bezpośredniego ścinania
o wymiarach 60 × 60 cm. Badania zmieniających się w czasie po stabilizacji parametrów
wytrzymałościowych i odkształceniowych przedstawiono w pracy [8]. Dla celów niniejszego artykułu przyjęto najniższe wartości uzyskane z badań.
Zbiorcze zestawienie parametrów potrzebnych do zdefiniowania materiału za pomocą
sprężysto-idealnie plastycznego modelu Coulomba-Mohra (z modyfikacją M-W) przedstawiono w tabeli 1.
Ta b e l a 1
Wartości parametrów materiałowych poszczególnych elementów układu
Oznaczenie
na modelu

φ [o]

ψ [o]

c [kPa]

ν [–]

E [MPa]

Namuł

4,6

0

31

0,3

2,65

Kolumny

43,5

43,5

5

0,2

76

Nasyp
stabilizowany

35,0

0

45

0,3

45

Grunt
o uśrednionych
parametrach

wg pkt. 3.2

wg pkt.
3.2

wg pkt. 3.2

wg pkt.
3.2

wg pkt.
3.2

Warstwa

Tworząc model numeryczny przyjęto, iż skała miękka stanowi brzeg definiowanego obszaru. Brak dokładniejszych danych o parametrach skały potwierdza zasadność takiego podejścia.
2.2. Obliczenia wstępne kolumn kamiennych
Osiadania podłoża niewzmocnionego wyznaczono ze wzoru zaczerpniętego z PN-81/B-03020 [15]. Dla warstwy namułu o miąższości 5 m i module ściśliwości 2,65 MPa
obliczone osiadania wyniosły 50 cm. Wartość ta przekracza pięciokrotnie dopuszczalne osiadania podłoża nasypu wynoszące wg [13] 10 cm.
Wstępnie obliczony za pomocą programu Z_soil współczynnik stateczności dla układu
pokazanego na rys. 3 jest mniejszy od jedności.
Niespełnienie zarówno warunku osiadań, jak i stateczności kwalifikuje podłoże pod projektowanym nasypem do wzmocnienia. Jako wzmocnienie gruntu słabego przyjęto wymianę
dynamiczną.
Do przyjęcia siatki wbijanych kolumn kamiennych zastosowano metody analityczne
opisane w artykule [2]. Założono kwadratową siatkę kolumn o średnicy 2,2 m w rozstawie
osiowym 3,0 m. Dla tak dobranej siatki obliczono osiadania podłoża wzmocnionego oraz
nośność kolumn. Osiadanie podłoża wzmocnionego oszacowane według metody Priebego
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wyniosło 9,6 cm (współczynnik redukcji osiadań β wyniósł 5,18, a współczynnik wymiany
α = 0,421). Nośność kolumn kamiennych obliczono według Braunsa. Stopień wykorzystania
nośności wyniósł 87%. Założona siatka kolumn spełnia warunki poprawnie zaprojektowanego wzmocnienia. Dla takiej siatki kolumn wykonano w programie metody elementów skończonych Z_Soil analizy stateczności nasypu na podłożu wzmocnionym. Kolumny kamienne
wzmacniające podłoże uwzględniano na różne, najczęściej używane przez projektantów sposoby opisane w dalszej części artykułu.
3. Analizy numeryczne
3.1. Metoda redukcji c i tgφ
Do obliczenia współczynnika stateczności drogą numeryczną zastosowano metodę redukcji c i tgφ. Dla modeli dwuparametrowych zastosowanych w opisanej analizie w algorytmie obliczenia stateczności można wyróżnić pięć etapów [11]:
–– przyjęcie współczynnika bezpieczeństwa (SFn) równego wartości początkowej zdefiniowanej przez użytkownika (SF0),
–– dla każdego kroku obliczeniowego przyjęcie SFn+1 = SFn + ∆SF (krok ∆SF w opisanych
modelach zdefiniowano o wartości 0,01) przy jednoczesnym obliczeniu cn+1= c/SFn+1 oraz
tgφ’n+1 = tgφ’n/SFn+1. Przez krokową redukcję spójności c i tangensa kąta tarcia wewnętrznego φ uzyskujemy układ mniej stabilny z każdym krokiem obliczeniowym,
–– rozwiązanie przez program zadania z koniecznymi iteracjami,
–– wykonanie obliczeń stateczności układu dla kolejno przyjętych współczynników bezpieczeństwa aż do uzyskania rozbieżności rozwiązana w dwóch następujących po sobie krokach,
–– określenie współczynnika bezpieczeństwa w momencie uzyskania rozbieżności rozwiązania SFn ≤ SF ≤ SFn+1
Definicję SF i więcej szczegółowych informacji na temat takiego podejścia do obliczeń
stateczności można znaleźć w pracy [11]. Metodę tę zastosowano we wszystkich opisanych
w tym artykule obliczeniach numerycznych.
3.2. Opis rozważanych modeli
Ze względu na symetrię zagadnienia względem osi drogi, w programie Z_Soil odzwierciedlono tylko połowę nasypu oraz podłoża pod nim. Zgodnie z [12] przyjęto obciążenie równomiernie rozłożone o wartości 25 kPa na szerokości pasów ruchu. Stałymi we wszystkich
modelach są: przekrój poprzeczny nasypu, parametry materiałowe namułu, kolumn i nasypu,
obciążenie, warunki podparcia, zastosowany algorytm obliczeniowy oraz rozstaw i liczba
kolumn (a co za tym idzie współczynnik wymiany α). Zmiennymi są natomiast: geometria
wzmocnionego podłoża, średnica kolumn oraz parametry uśrednione kolumn i namułu. Ze
względu na te zmienne wyróżniono 4 modele.
Model nr 1 to model z podłożem o uśrednionych parametrach gruntu słabego i kolumn
kamiennych (rys. 4), rozważany w płaskim stanie odkształcenia. Przyjęto, że podłoże w zakresie występowania wzmocnienia za pomocą metody wymiany dynamicznej to kompozyt
„grunt–kolumny” o parametrach obliczonych za pomocą średniej ważonej względem współczynnika wymiany. Parametry te podano w tabeli 2.
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Ta b e l a 2
Wartości uśrednionych parametrów materiałowych w modelu 1
Warstwa

Oznaczenie
na modelu

Grunt
o uśrednionych
parametrach

φ [o]

ψ [ o]

c [kPa]

ν [–]

E [MPa]

21,0

21,0

18

0,26

26,8

Rys. 4. Model nr 1: z podłożem o uśrednionych parametrach słabego gruntu i kolumn
Fig. 4. Model no. 1: the subsoil with averaged parameters of weak soil and column

Model nr 2 to model z kolumnami o rzeczywistych średnicach oraz rozstawach (rys. 5).
Przyjęcie płaskiego stanu odkształcenia (PSO) w modelu nie odzwierciedla rozstawów kolumn w kierunku prostopadłym do płaszczyzny modelu. Aby uwzględnić ten wpływ, kolumnom nie nadano ich realnych parametrów, ale uśrednione ze słabym podłożem. Średnia ważona wynika z rozstawów kolumn. Parametry przyjęte w modelu podano w tabeli 3.
Ta b e l a 3
Wartości uśrednionych parametrów materiałowych kolumn w modelu 2
Warstwa
Grunt
o uśrednionych
parametrach

Oznaczenie
na modelu

φ [o]

ψ [ o]

c [kPa]

ν [–]

E [MPa]

27,0

27,0

16

0,24

44,9
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Rys. 5. Model nr 2: z kolumnami o średnicy rzeczywistej 2,2 m w rozstawach 3,0 m
Fig. 5. Model no. 2: with columns diameter 2.2 m in 3.0 m spacing

Model nr 3 to model z kolumnami o zastępczych średnicach oraz rzeczywistych rozstawach (rys. 6). Średnicę zastępczą 1,27 m wyznaczono tak, aby zachować w płaskim stanie
odkształcenia rzeczywisty współczynnik wymiany α, jednocześnie nie zmieniając parametrów materiałowych kolumn kamiennych. Periodyczność występowania kolumn uwzględniono zmniejszeniem ich średnic, a co za tym idzie zwiększeniem obszaru występowania
słabego gruntu w modelu PSO.

Rys. 6. Model 3: z kolumnami o średnicy zastępczej 1,27 m
Fig. 6. Model no. 3: with columns substitutive diameter 1.27 m

Model nr 4 to model trójwymiarowy. Do obliczeń przyjęto 6 m wycinek nasypu. Chcąc
rozwiązać problem w modelu o mniejszych elementach skończonych, można ten układ ze
względu na jego periodyczność ograniczyć do wycinka o szerokości 1,5 m. W tym przypadku nie było to konieczne, gdyż w modelach PSO, jak i trójwymiarowym zastosowano tę samą
długość boku oczka siatki.
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Rys. 7 Model 4: trójwymiarowy
Fig. 7. Model no. 4: Three-dimensional

Za pomocą tych modeli wykonano obliczenia stateczności.
4. Wyniki analiz stateczności i wnioski
Obliczone metodą redukcji c i tgφ współczynniki stateczności zestawiono w tabeli 4.
Ta b e l a 4
Wartości uzyskanych współczynników stateczności SF
Model

1 – PSO, uśrednienie
parametrów gruntu i kolumn

2 – PSO, średnica
rzeczywista

3 – PSO, średnica
zastępcza

4 – 3D

SF [–]

1,77

1,74

1,59

1,95

Na bazie wykonanych analiz dokonano następujących spostrzeżeń:
–– sposób modelowania wzmocnienia kolumnami kamiennymi wpływa na uzyskane numerycznie współczynniki stateczności skarp,
–– w każdym z analizowanych przypadków otrzymano taką samą formę utraty stateczności –
można zauważyć powierzchnię poślizgu w tym samym miejscu (rys. 8),
–– najniższą wartość współczynnika stateczności uzyskano, modelując podłoże z kolumnami
o średnicy zastępczej,
–– najwyższą wartość współczynnika stateczności uzyskano modelując podłoże w trójwymiarze,
–– różnice w poszczególnych podejściach sięgają 80%.
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a)                                                                                  b)

Rys. 8. Uzyskana w modelach forma utraty stateczności – mapy przemieszczeń wypadkowych:
a) dla modelu 4, b) dla modelu 3
Fig. 8. The form of stability loss obtained in models – resultant displacement maps: a) in model no. 4,
b) in model no. 3

Należy zauważyć, iż wykonanie modelu trójwymiarowego, które jest bez wątpienia najbardziej pracochłonne, ale też i geometrycznie najbliższe rzeczywistości, pozwoliło w tym
przypadku uzyskać najwyższy współczynnik stateczności. Optymalizując zatem wzmocnienie, można na bazie modelu trójwymiarowego projektować bardziej ekonomicznie niż na
bazie innych modeli. Obliczone współczynniki stateczności dla poszczególnych podejść zostały wyznaczone z użyciem modeli nie uwzględniających zmian porowatości obciążanego
podłoża (jego wzmocnienia) oraz rzeczywistej dylatancji.
Analizy wykonano w ramach projektu badawczego nr 1989/B/T02/2011/40 sfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Nauki.
Praca była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Projektu „SWIFT (Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii)”
POKL.08.02.01-24-005/10.
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ODPADY POWĘGLOWE JAKO ELEMENT
USZCZELNIAJĄCY WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
– BADANIA LABORATORYJNE I SYMULACJE
KOMPUTEROWE
THE COLLIERY SPOILS AS THE TIGHT ELEMENT
OF FLOOD BANKS – LABORATORY TEST
AND NUMERICAL SYMULATIONS
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań cech fizycznych i mechanicznych odpadów powęglowych pochodzących z KWK Mysłowice-Wesoła. Badania wykonano zgodnie ze specyfikacjami technicznymi PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12 z modyfikacją badania w edometrze,
w celu lepszego dopasowania krzywej ściśliwości. Przeprowadzono eksperyment numeryczny
symulujący zachowanie się wału przeciwpowodziowego z rdzeniem z odpadów powęglowych.
Parametry mechaniczne oraz niska przepuszczalność wykazały predyspozycję odpadów do wykorzystania do budowy elementów szczelnych wałów przeciwpowodziowych.
Słowa kluczowe: odpady powęglowe, stateczność, wał przeciwpowodziowy, filtracja
Abstract
The paper presents results of investigation of the physical and mechanical properties of the
colliery spoils coming from Mysłowice-Wesoła mine. Investigations were performed according
to the technical specifications PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12. Oedemeter test was modified
in the order to obtain the best fit of the compressibility graph. A numerical simulation of
the behavior of flood bank with the core from colliery spoils was performed. Mechanical
parameters and the low permeability demonstrated the predisposition of waste from mine to
use for construction elements of flood banks.
Keywords: colliery spoils, stability, anti-flood embankment, filtration
* Dr inż. Karolina Łach, Michał Grodecki, Instytut Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska.

44
Oznaczenia
λ
κ
φ
γ
c
k
Mc
pc0
SF
t

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nachylenie linii pierwotnej konsolidacji w układzie e – ln(p) [–]
nachylenie linii wtórnej konsolidacji w układzie e – ln(p) [–]
kąt tarcia wewnętrznego [o]
ciężar objętościowy gruntu [kN/m3]
spójność [kPa]
współczynnik filtracji [m/d]
nachylenie linii stanu krytycznego [–]
początkowa wartość ciśnienia prekonsolidacji [kPa]
współczynnik stateczności [–]
czas [d]
1. Charakterystyka badanego gruntu antropogenicznego

Badane grunty antropogeniczne, stanowiące odpad procesu wydobywania węgla, pochodziły z kopalni KWK Mysłowice-Wesoła. Zostały pozyskane z hałd przykopalnianych, nie
dysponowano informacją na temat głębokości ich pobrania.
Badania cech fizycznych i mechanicznych obejmowały:
–– skład granulometryczny uzyskany z przesiewania oraz areometru,
–– wilgotność,
–– gęstość objętościową,
–– badania wilgotności optymalnej w aparacie Proctora,
–– badania w edometrze zarówno modułów ściśliwości, jak i swobodnego pęcznienia, ciśnienia pęcznienia, wodoprzepuszczalności gruntu,
–– badania w aparacie bezpośredniego ścinania,
–– badania w aparacie trójosiowego ściskania,
–– określanie granic płynności i plastyczności.
Badania wykonano zgodnie ze specyfikacjami technicznymi PKN-CEN ISO/TS 17892
1–12 na próbkach o wilgotności zbliżonej do optymalnej, chyba że metodyka badań zakładała inaczej. Przygotowane próbki zagęszczano w aparacie Proctora i przycinano do potrzebnych wymiarów. Grunt charakteryzował się obecnością grubszych ziaren co, ze względu na
wymiary aparatury, wiązało się z koniecznością odsiania części frakcji.
Badania zagęszczenia przeprowadzono w standardowym aparacie Proctora o średnicy
150 mm i objętości 2,2 dm3. Próbki do badań w edometrze, aparacie bezpośredniego ścinania
oraz aparacie trójosiowym zostały zmodyfikowane pprzez odsianie grubszych frakcji. Zalecane wymiary edometru powinny spełniać warunek [7]:
D ≥ 2 ⋅ H ≥ 5 ⋅ d90

(1)

Odsianie frakcji przez sito o oczku 8 mm, co stanowi maksymalnie 20% gruntu, pozwala
na spełnienie powyższego warunku. Odsianie ziarn grubszych niż d70 nie wpływa, w istotny
sposób, na porowatość zagęszczanego materiału [7].
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Według nomenklatury geotechnicznej, po przeprowadzeniu analizy sitowej i areometrycznej stwierdzono, że badany grunt odpowiada żwirowi ilastemu z domieszką piasku clGr,
saclGr lub iłowi ze żwirem i piaskiem sagrCl. W odpadach dominuje frakcja żwirowa, zawartość frakcji pylastej wynosi około 20%, a ilastej jest mniejsza niż 15% (rys. 1). Grunt, ze
względu na uziarnienie, jest przydatny na uszczelnienia mineralne [1].

Rys. 1. Uziarnienie materiału odpadowego
Fig. 1. Grain size distribution for waste

Nie wykonywano badań gęstości właściwej. Wartość dla odpadów kopalnianych przyjęto
na podstawie prac [8, 9] w wysokości 2,40g/cm3. Średnia wartość wilgotności optymalnej
wynosiła 15,75%, a odpowiadająca jej największa gęstość objętościowa szkieletu 1,73 g/cm3
(rys. 2). Średnia wartość granicy plastyczności wynosiła wp = 22,8%, a płynności 29,75%.
Granica płynności została zbadana w aparacie Casagrande’a oraz za pomocą penetrometru
stożkowego.
Próbę oznaczenia współczynnika wodoprzepuszczalności wykonano przy zmiennym
gradiencie hydraulicznym. Badanie zostało przeprowadzone w edometrze. Materiał do badań
został przygotowany w ten sposób, by – pomimo odsiania grubych okruchów – decydująca
o właściwościach filtracyjnych średnica d10 [8] nie uległa zmianie. Wykonano 10 pomiarów
dla wilgotności zbliżonej do optymalnej i wskaźniku zagęszczenia 0,9–0,95. Średnia wartość
współczynnika filtracji wynosiła 4,16 10–7 cm/s.
W edometrze przeprowadzono uzupełniające badania pęcznienia i ciśnienia pęcznienia
– obecność frakcji ilastej wskazywała na możliwość wystąpienia przyrostu objętości pod
wpływem zawilgocenia. Badany grunt wykazywał średni wskaźnik pęcznienia Vp = 3,2%
przy pęcznieniu swobodnym i ciśnienie pęcznienia nieprzekraczające 0,5 MPa. Cechy te oraz
wartość granicy płynności i plastyczności, na podstawie klasyfikacji zaproponowanej przez
Niedzielskiego (za Pisarczykiem) [1], wskazały, że badany grunt charakteryzuje się niskim
stopniem ekspansywności.
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Rys. 2. Uśredniony wykres do wyznaczenia wilgotności optymalnej
Fig. 2. Averaged graf of maximum dry density and optimum moisture

W celu określenie modułów odkształcenia wykonano 10 badań, w tym 7 standardowych
oraz 3 zmodyfikowane. Modyfikacja ta służyła dokładniejszemu dopasowaniu krzywej ściśliwości oraz określeniu naprężenia prekonsolidacyjnego i polegała na zmianie stopni przykładania obciążenia. Przy normalnej procedurze każdy kolejny nacisk jest 2 razy większy od
poprzedniego (współczynnik przyrostu wynosi 1). W zmodyfikowanej procedurze kolejny
nacisk był o 12,5 kPa większy od poprzedniego (współczynnik przyrostu był zmienny).
Wartości modułów ściśliwości były niewielkie i dla zakresu obciążeń 100–200 kPa wynosiły kilka MPa dla pierwotnych oraz maksymalnie kilkanaście MPa dla wtórnych.
Przykładowe krzywe zależności naprężenia efektywnego (w skali liniowej) od odkształcenia oraz przemieszczenia od naprężenia efektywnego (w skali logarytmicznej) dla metody
zmodyfikowanej przedstawiono na rys. 3, 4.

Rys. 3. Przykładowa zależność naprężenia efektywnego od odkształcenia
Fig. 3. Example plot of stress-strain rate behaviour of oedemeter test
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Rys. 4. Przykładowa krzywa ściśliwości – naprężenie efektywne w funkcji wysokości próbki
Fig. 4. Example plot for the relationship between vertical stress and settlement

Wytrzymałość na ścinanie badano w aparacie bezpośredniego ścinania oraz trójosiowego
ściskania (dla dwóch próbek). Wartości efektywnego kąta tarcia wewnętrznego uzyskane z
badań w aparacie AB oraz trójosiowego ściskania są podobne, natomiast wartość kohezji
wyraźnie jest różna, znacznie większa z aparatu AB (tab. 1). W prezentowanych w dalszej
części pracy symulacjach numerycznych przyjęto średnią wartość efektywnego kąta tarcia
wewnętrznego z obu aparatów 28° oraz (by pozostać po stronie bezpiecznej) średnią wartość
kohezji efektywnej 9,5 kPa z badań trójosiowych.
Ta b e l a 1

Wyniki badań parametrów mechanicznych
nr próbki

kohezja [kPa]

kąt tarcia wew. [o]

1 – AB

19,8

32,2

2 – AB

21,8

28,8

3 – AB

28,2

24,5

4 – AB

15,4

26,8

5 – AB

26,5

30,9

6 – AB

27,2

33,0

7 – AB

21,4

27,5

8 – AT

6,0

23,1

9 – AT

13,0

26,0

2. Eksperyment numeryczny – symulacja badań edometrycznych
Wykonano eksperyment numeryczny polegający na symulacji badań edometrycznych
w celu określenia parametrów modelu Modified Cam Clay. Parametry modelu dobrano tak,
by uzyskać jak najlepszą zgodność uzyskiwanych numerycznie i doświadczalnie zależności
wskaźnika porowatości i odkształcenia pionowego od obciążenia (analiza wsteczna).
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Obliczenia wykonano za pomocą systemu MES Z_Soil.PC (dokładną charakterystykę
można znaleźć w pracach [1, 6]) z wykorzystaniem modelu sprężysto-plastycznego Coulomba-Mohra. Przyjęto niestowarzyszone prawo plastycznego płynięcia (ψ = 0). Wszystkie obliczenia wykonano przy założeniu osiowej symetrii.
Uzyskane rezultaty wskazują iż model Modified Cam Clay dobrze odzwierciedla zachowanie się badanego gruntu w czasie obciążania. Znacznie gorzej opisuje proces odciążania
(nie opisuje widocznej w wynikach badań edometrycznych histerezy).
Najlepszą zgodność wyników symulacji numerycznych i badań doświadczalnych (rys. 5)
uzyskano przy wartościach parametrów modelu Modified Cam Clay zestawionych w tabeli 2.
Ta b e l a 2
Parametry modelu Modified Cam Clay uzyskane metodą analizy wstecznej testów
edometrycznych
Mc [–]

ν [–]

λ [–]

κ [–]

pco [kPa]

1,29

0,4

0,029

0,007

35

Rys. 5. Wyniki testów edometrycznych i ich symulacji numerycznych – zależność pomiędzy
wskaźnikiem porowatości e i odkształceniem pionowym εy a naprężeniem pionowym σy
Fig. 5. Results of the oedometric tests and their numerical simulations – relationship between void
ratio e, vertical strain εy and vertical stress σy
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3. Eksperyment numeryczny – symulacja zachowania się wału przeciwpowodziowego
z rdzeniem z odpadów powęglowych
Analizowano wał o wysokości 5 m, szerokości korony 3 m i nachyleniu skarp 1:2, o korpusie zbudowanym z piasku średniego o ID = 0,50 (k = 5 m/d) i podłożu z gliny o IL = 0,20
(k = 0,01 m/d), wyposażony w rdzeń z odpadów powęglowych (k = 0,0004 m/d) (rys. 6).

Rys. 6. Model numeryczny wału
Fig. 6. Numerical model of the embankment

Symulacje wykonano z wykorzystaniem modelu sprężysto-plastycznego Coulomba-Mohra (dla podłoża i nasypu statycznego). Dla rdzenia zastosowano modele Coulomba-Mohra i Modified Cam Clay w celu porównania uzyskanych wyników. Współczynniki
stateczności określono metodą proporcjonalnej redukcji parametrów wytrzymałościowych
(c-φ redukcji), omawianą wyczerpująco w pracy [3]. Obliczenia wykonano przy założeniu
płaskiego stanu odkształceń, stosując model filtracji nieustalonej z opisem strefy niepełnego
nasycenia wg van Genuchtena [5]. W celu porównania symulowano też zachowanie się wału
bez rdzenia. Wykorzystano parametry modelu Modified Cam Clay określone na podstawie
opisanej uprzednio analizy wstecznej testów edometrycznych.
Wykorzystane wartości parametrów modelu Coulomba-Mohra zawarto w tab. 3. Dokładny opis zastosowanego podejścia obliczeniowego (w tym przyjętych warunków brzegowych) podano w pracy [4].
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Ta b e l a 3
Parametry modelu Coulomba-Mohra wykorzystane w symulacji numerycznej
Grunt

c [kPa]

φ [°]

80

0

33

20

17

15

1,5

9,5

28

γ [kN/m3]

ν [–]

E [MPa]

Korpus wału Ps o ID = 0,50

17,0

0,3

Podłoże G o IL = 0,20

21,5

0,3

Rdzeń wału odpad powęglowy

18,2

0,4

Rys. 7. Wykorzystany hydrogram fali powodziowej
Fig. 7. Used hydrograph of the flood wave

Symulacja zachowania się wału bez rdzenia wykazała, że nie jest on szczelny (maksymalne wycieki wynoszą 2,75 m3/(d · m)), a jego stateczność jest zagrożona (SF = 1,0 w czasie t = 4 d). Zagrożenie stateczności jest skutkiem wysokiego położenia krzywej filtracji,
widocznego na rys. 8.
Zastosowanie rdzenia powoduje zanik wycieków oraz podnosi minimalny współczynnik
stateczności do wartości SF = 1,40
Ta b e l a 4
Uzyskane wartości współczynnika stateczności SF
t [d]

Bez rdzenia

Z rdzeniem

3

1,52

1,63

4

1,00

1,46

5

1,25

1,41

6

1,26

1,40

W celu oceny wielkości przemieszczeń korpusu wału z rdzeniem szczelnym wykorzystano falę wielokrotną, złożoną z dwóch fal przedstawionych na rys. 7 w odstępie 3 dni.
Analizie poddano przemieszczenia punktów zlokalizowanych na koronie wału – w jego osi
(będącej też osią rdzenia), po stronie odpowietrznej i odwodnej (rys. 6). Uzyskane wykresy
przemieszczeń pionowych i poziomych w czasie wezbrania zilustrowano na rys. 9.
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Rys. 8. Charakterystyczne rozkłady ciśnień filtracyjnych: a) wał bez rdzenia, t = 3 d, b) wał bez
rdzenia t = 4 d, c) wał z rdzeniem, t = 3 d, d) wał z rdzeniem, t = 4 d
Fig. 8. Characteristic pore pressure distributions: a) without core, t = 3 d, b) without core, t=4 d,
c) with core, t = 3 d, d) with core, t = 4d

Rys. 9. Przemieszczenia pionowe i poziome wybranych punktów korony wału w trakcie przejścia fali
powodziowej
Fig. 9. Vertical and horizontal displacements of the crest of the embankment during the flood
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Zastosowanie modelu Modified Cam Clay prowadzi do uzyskania mniejszych wartości
osiadań korony wału (co jest najbardziej widoczne w przypadku punktu położonego w osi
wału) przy nieco większych (w stosunku do modelu Coulomba-Mohra) przemieszczeniach
poziomych. Zwracają uwagę występujące przemieszczenia trwałe (plastyczne) – po przejściu fali powodziowej one nie zanikają.
4. Wnioski
Analizowany materiał nadaje się do budowy rdzeni wałów przeciwpowodziowych ze
wyględu na szczelność i wysokie parametry wytrzymałościowe. Z powodu dużej odkształcalności ma ograniczoną przydatność do budowy nasypów statycznych – komunikacyjnych
i hydrotechnicznych. Do oceny wartości przemieszczeń pionowych (zwłaszcza trwałych)
obiektów wykonanych z opisywanego materiału zasadne jest stosowanie modelu Modified
Cam Clay.
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WPŁYW SZTYWNYCH GEOMATERACY
NA ODKSZTAŁCALNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
POD NAWIERZCHNIE DROGOWE
THE INFLUENCE OF THE RIGID GEOMATRIXES
ON STIFFNESS OF THE GROUND UNDER THE ROAD
PAVEMENTS
Streszczenie
W artykule przedstawiono problem zastosowania sztywnej konstrukcji geomateraca składającego się z warstw zagęszczonego kruszywa zbrojonych sztywnym georusztem. Konstrukcje te
stosuje się w celu wzmocnienia podłoża pod nasypy i konstrukcje nawierzchni w budownictwie
drogowym. Szczegółowo omówiono wymagania stawiane podłożu gruntowemu pod nawierzchnie oraz możliwości ich uzyskania z wykorzystaniem georusztu. Analizę wpływu wzmocnienia
na charakterystyki odkształceniowe podłoża wykonano na podstawie wyników modelowania
z wykorzystaniu MES badania próbnego obciążenia płytą VSS. Przeprowadzono dyskusję przyjętych wartości parametrów modelu oraz uzyskiwanych na ich podstawie wyników.
Słowa kluczowe: georuszty, geomaterace, wzmocnienie podłoża pod nawierzchnie drogowe
Abstract
In paper, the problem of using the stiff structures of geomatrix was shown. The geomatrix is
composed with layers of condensed aggregate and the geogrid reinforcement. These structures
are used in order to strengthening of subsoil under embankments and pavement structures in
highway engineering. The discussion of detailed requirements for subsoil under road structures
and methods which allow to obtain them was performed. Numerical analysis of the influence
of the geomatrixes on the strain characteristics of road subsoil was done using FEM modelling
of trial loads the VSS plate. The parameters values taken into calculations and obtained results
was discussed.
Keywords: geogrid, geomatrix, strengthening of subsoil under road pavements
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1. Wstęp
W celu właściwego wykonania poszczególnych warstw nawierzchni drogowych, uprzednio należy właściwie przygotować podłoże gruntowe. Musi ono zapewniać odpowiednią
sztywność (w żargonie drogowym zwaną „nośnością”). Takie podłoże zapewni odpowiedni
komfort jazdy, a przede wszystkim trwałość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni drogowej. Obciążenia przekazywane przez poruszające się pojazdy na konstrukcję nawierzchni
odznaczają się przede wszystkim dużą koncentracją naprężeń w miejscach styku ogumienia
kół z nawierzchnią, a ponadto są to obciążenia dynamiczne. Do ich właściwego i bezpiecznego przejęcia projektuje się odpowiednie konstrukcje, które jednak wymagają właściwego
podłoża. Przyczyną powstawania kolein oraz przedwczesnego zużycia się drogi może być
zbyt duża odkształcalność podłoża gruntowego lub też zbyt duża różnica w odkształcalności pierwotnej i wtórnej. Dlatego też właściwe zdefiniowanie wymagań odnośnie do jakości podłoża, a w przypadku braku możliwości ich osiągnięcia – wykonanie odpowiednich
wzmocnień, będzie warunkiem koniecznym odpowiedniego zaprojektowania, a w przyszłości także odpowiedniego przygotowania podłoża.
Jednym ze sposobów odpowiedniego przygotowania podłoża pod konstrukcje nawierzchni drogowych jest wykonanie materacy z kruszywa zbrojonych wkładkami z geosyntetyków.
Zadaniem tego rodzaju konstrukcji wzmacniających jest zapewnienie odpowiednio dużej
sztywności podłoża, aby ułożona na nim nawierzchnia drogowa nie ulegała nadmiernym deformacjom, które bezpośrednio prowadzić będą do trwałych jej deformacji (np. koleiny) lub
nawet spękań. Należy ponadto zwrócić szczególną uwagę, że praca zabudowanego geosyntetyku na rozciąganie pozostaje w ramach małych odkształceń, które zwykle nie przekraczają
0,5%. O ile stosowanie tych rozwiązań jest powszechne we współczesnym budownictwie
drogowym, to wciąż brakuje jednoznacznych metod projektowania wzmocnień, które mogłyby być stosowane przez inżynierów. W artykule rozważane będą wpływy poszczególnych
parametrów geomateraca na uzyskiwane sztywności wzmocnionego podłoża. Analizy, które
będą symulować badania odbiorcze wykonywane przez próbne obciążenia płytą VSS, prowadzone będą z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
2. Wymagania stawiane podłożu gruntowemu pod nawierzchnie
Odpowiednia jakość i trwałość to wymagania stawiane każdemu z wytwarzanych produktów w obecnych czasach. W przypadku konstrukcji nawierzchni o jej jakości świadczyć będzie charakterystyka sprężysta jej pracy pod dużym skupionym obciążeniem dynamicznym
pochodzącym od przejazdu pojazdów, a także w miarę możliwości jak największa odporność
na trwałe deformacje uwidaczniające się w postaci kolein. Pierwszy z powyższych czynników decydować będzie o komforcie jazdy. Zbyt duża odkształcalność nawierzchni powodować będzie, oprócz redukcji dynamiki ruchu pojazdów oraz zmniejszenia bezpieczeństwa
jazdy, także większe zużywanie się konstrukcji drogowej. W przypadku gdy konstrukcja
wykonana jest z materiałów kruchych, będzie to prowadziło do pęknięć, a przy materiałach
podatnych – do powstawania kolein. Dlatego też obydwa powyższe wymagania stanowić
będą o jakości wykonania nawierzchni. Przekładając te wymogi na warunki odbiorowe, żąda
się uzyskania odpowiedniej wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 (zapewnia uzyskanie odpowiedniej sztywności) oraz ogranicza się wartość tzw. wskaźnika odkształcenia I0,
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który definiowany jest jako iloraz modułu E2 do E1 (por. [7, 8]). Badaniami odbiorczymi są
w przeważającej większości próbne obciążenia VSS realizowane przez obciążenie podłoża
sztywną stalową płytą o średnicy 30 cm. Ze względu na konieczność znacznego przyspieszenia prowadzonych badań, niekiedy korzysta się z obciążenia tzw. płytą dynamiczną, która
zapewnia jedynie uzyskanie tzw. modułu dynamicznego Evd. Aby tego typu badanie mogło
być dopuszczone do stosowania, konieczne jest wpisanie odpowiednich wymagań do właściwych specyfikacji. Porównywanie odpowiednio przeliczonych wartości modułów dynamicznych z wartościami E2 (np. E2 = 2 Evd), choć często stosowane w praktyce, musi jednak zostać
uznane za niewłaściwe. Tutaj należy zauważyć, że wielkość mierzona przez badanie płytą
dynamiczną odpowiada raczej pierwotnemu modułowi odkształcenia (E1), co nietrudno zauważyć choćby po wynikach uzyskiwanych z badań. Ponadto chęć porównywania wyników
uzyskanych z badań dynamicznych z wartościami E2 wynika również z tradycyjnego podejścia drogowców do wymagań stawianych podłożu gruntowemu i nawierzchni drogowej.
Omawiając wymagania i warunki odbioru należy także krytycznie odnieść się do żargonowego nazewnictwa funkcjonującego w budownictwie drogowymi, a będącym w sprzeczności z wielkościami zdefiniowanymi w ramach mechaniki gruntów. Otóż wartość E2 nazywa
się „nośnością”, mimo iż wielkość ta decyduje o sztywności (sprężystości) podłoża. Nośność
w mechanice konstrukcji oznacza minimalne obciążenie, które powoduje zniszczenie konstrukcji lub jej elementu. Tak przedstawiona definicja stoi w oczywistej sprzeczności z jej
żargonowym stosowaniem w drogownictwie. Podobnie wielkość I0 błędnie bywa uznawana
jako synonim zagęszczenia gruntów. Oczywiście w przypadku gruntów ziarnistych taka proporcjonalność jest obserwowana, jednak gdy we wbudowywanych warstwach lub gruncie
podłoża znajdują się przeważnie grunty spoiste, to wymagając uzyskania niskiej wartości
I0, powinno się mówić o skonsolidowaniu ośrodka gruntowego, a nie o jego zagęszczeniu.
Oczywiście wtedy zabiegi wykonawców polegające na zagęszczaniu z użyciem walców,
szczególnie przy dodatkowym stosowaniu wibracji, mogą dawać skutek odwrotny do założonego. Ponadto czasami zdarza się, że mimo uzyskania bardzo wysokich wartości (często
znacznie ponad 100 MPa) obydwu modułów E1 i E2, tak przygotowane podłoże nie jest odbierane właśnie ze względu na wartość wskaźnika I0 ponad tę, którą dopuszczają dokumenty kontraktowe. W tym przypadku oczywiście nie może być mowy o powstawaniu kolein,
z którego wynika ograniczenie na I0. Wtedy sztywne trzymanie się zapisów w dokumentach
może świadczyć jedynie o nieznajomości własności mechanicznych ośrodka gruntowego.
W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że dla podłoża gruntowego (tutaj nie
rozważa się warstw nawierzchni drogowej), parametrem najlepiej opisującym jego własności mechaniczne pod kątem przejmowania obciążeń jest wartość E1, czyli pierwotny moduł
odkształcenia z badań płytą VSS, względnie wartość Evd z badania płytą dynamiczną. Wielkości te świadczyć będą o odpowiedzi podłoża na przejmowane obciążenie oraz powstałych
z tego powodu deformacji i osiadań. Oczywiście badania te dają odpowiedź jedynie odnośnie
do stanu podłoża do głębokości 0,5–0,6 m. Rozpoznanie go na większej głębokości wymaga
użycia innych metod, np. sondowań, badań presjometrycznych, dylatometrycznych, wielkowymiarowych próbnych obciążeń itp. Natomiast wymaganie odnośnie do wartości modułu
E2 powinno być w zasadzie ograniczone jedynie do warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowej.
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3. Zastosowanie geomateracy w celu usztywnienia podłoża
Aby zwiększyć sztywność podłoża, na którym formowany będzie nasyp drogowy lub też
wykonywana nawierzchnia, bardzo często wykonuje się konstrukcje wzmacniające w postaci geomateraców (por. rys. 1). Składają się one z silnie zagęszczonej warstwy kruszywa
o grubości ok. 30 cm, która z góry i dołu skrępowana jest geosyntetykiem w postaci sztywnego georusztu [3]. Alternatywnie w tym celu wykorzystywane są również geosiatki wstępnie
naciągnięte. Na potrzeby niniejszego artykułu pominięto niekiedy stosowany szczegółowy
podział tego rodzaju konstrukcji na materace, półmaterace ćwiermaterace itp., gdyż w dalszej części wykonane symulacje i analizy nie będą dotyczyć efektów związanych z pracą
tych konstrukcji na ich brzegach czy krawędziach. Zasada działania konstrukcji geomateraców polega na przejmowaniu skupionych dużych nacisków i w miarę równomierne ich
rozkładanie na większą powierzchnię. Dzięki temu górna powierzchnia geomateraca posadowiona nawet na słabym podłożu może odznaczać się znacznie lepszymi własnościami wytrzymałościowo-deformacyjnymi. Często możliwy wtedy jest przejazd ciężkiego pojazdu,
który poruszając się po niewzmocnionym podłożu, najprawdopodobniej ugrzęznąłby w nim.
Ponadto obecność materaca umożliwia zbudowanie dolnych warstw nasypu lub nawierzchni. Bardzo często podczas budowy drogi podłoże jest na tyle słabe, że mimo zastosowania
odpowiedniego materiału nie ma możliwości jego prawidłowego zabudowania i odpowiedniego zagęszczenia, właśnie ze względu na zbyt dużą odkształcalność podłoża. Zastosowanie omawianych materacy (niekiedy stosowane są konstrukcje wielokrotne, powstałe przez
ułożenie jednego na drugim) często umożliwia prawidłowe wykonanie zaprojektowanych
warstw nawierzchni.

Rys. 1. Elementy składowe geomateraca
Fig. 1. Elements of geomatrix

Zagęszczone kruszywo geomateraca jest najbardziej istotnym elementem składowym
opisywanej konstrukcji wzmacniającej. Zapewnia ono przejmowanie naprężeń ściskających
i ścinających, które dominują w przejmowaniu obciążeń przez ośrodek gruntowy. Szczególnie ważna jest wytrzymałość na ścinanie, która warunkowana jest wysokim kątem tarcia
wewnętrznego materiału zastosowanego jako kruszywo do geomateracy. Istotne jest, aby
stosowany był materiał gruboziarnisty, pozwalający się dobrze zagęścić. Nie mniej ważny
jest również geosyntetyk, którego rolą jest przejmowanie naprężeń rozciągających występujących w konstrukcji rozkładającej naciski na słabe podłoże. Najważniejszą cechą mechaniczną geosyntetyku jest tutaj jego sztywność w zakresie odkształceń występujących podczas pracy materaca, którą można oszacować w przedziale 0–0,5%. Większe odkształcenia
występować mogą jedynie podczas procesu zagęszczania kruszywa, z tym że i tak prawie
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nigdy nie przekraczają 2–3%. Należy tutaj podkreślić, że stawianie wymagań odpowiadającym większym odkształceniom georusztu lub geosiatki, w tym określanie ich wytrzymałości
na rozciąganie nie odnosi się bezpośrednio do warunków, w jakich będą się znajdowały
podczas rzeczywistej pracy. Nietrudno zauważyć, że w przypadku powstania w podłożu tak
znacznych odkształceń, znacznie wcześniej doszłoby do powstania awarii, a przedmiotowa
konstrukcja przestałaby pełnić swoją rolę.

Rys. 2. Charakterystyka siła – odkształcenie dla typowych georusztów lub geosiatek (podano za [4])
Fig. 2. Force – strain characteristic for typical geogrid or geonet (given by [4])

Projektując i wykonując geomaterace na słabym podłożu należy przede wszystkim pamiętać, że elementy zbrojące potrzebne są głównie podczas zagęszczania warstwy kruszywa,
która będzie w przyszłości przenosić obciążenia. Ogólnie zastosowanie sztywnego georusztu pozwoli na redukcję grubości kruszywa, która w przeciwnym wypadku musiałaby być
bardzo duża. Natomiast w czasie przyszłej pracy konstrukcji, po całkowitym wykonaniu
konstrukcji nawierzchni, siła w geosyntetyku jest niewielka. Wynika to stąd, że przy odkształceniach w podłożu pod obciążeniem wynikającym z eksploatacji, które mają wartość
rzędu kilku dziesiątych procenta, siła w geosyntetyku wyniesie od kilku do kilkunastu kiloniutonów na każdy metr jego szerokości (por. rys. 2, [4]). Tutaj mamy do czynienia z tzw. sterowaniem odkształceniowym procesu, które polega na tym, że siła w elemencie zbrojącym
wynika z jego rozciągnięcia. Jest to odwrotna sytuacja niż występująca przy badaniach laboratoryjnych produktu, gdzie siłę rozciągającą generuje się przez zawieszenie odpowiednich
ciężarów. Należy zauważyć, że decydującym parametrem do projektowania tego rodzaju
konstrukcji powinna być sztywność w początkowym zakresie charakterystyki siła–wydłużenie, natomiast własności odnoszące się do wytrzymałości, która dla wszystkich produktów
występuje przy rozciągnięciu ponad 5–10%, a także własności reologiczne zastosowanego
materiału, uwidaczniające się przy większym wytężeniu materiału, nie mają w przedmiotowym zagadnieniu większego znaczenia.
4. Modelowanie pracy geomateraca w ujęciu MES
Opisując zachowanie się omawianej konstrukcji geomateraca, należy ująć zarówno jego
dużą sztywność wynikającą z obecności zagęszczonej warstwy kruszywa, a także możliwość przenoszenia naprężeń rozciągających poprzez zabudowany w konstrukcję sztywny
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georuszt. Warstwa kruszywa modelowana będzie przez zastosowanie elementów kontynualnych – czterowęzłowych czworokątów w analizach 2D oraz ośmiowęzłowych sześciościanów w 3D. Elementy te są identyczne jak pozostałe opisujące ośrodek gruntowy. Niektóre
systemy MES umożliwiają wykorzystanie elementów bardziej zaawansowanych, o większej liczbie węzłów i wyższym stopniu aproksymacji analizowanych wielkości (przemieszczeń, odkształceń, naprężeń itp.). Własności materiałowe warstwy kruszywa opisywane
będą z wykorzystaniem modelu sprężysto-idealnie plastycznego z warunkiem Coulomba-Mohra. Do analiz numerycznych należy przyjąć wysoką wartość modułu odkształcenia
(modułu sprężystości), która wynika zarówno z własności samego materiału (ostrokrawędzisty, zapewniający klinowanie się ziaren i dużą odporność na przykładane obciążenia), jak
i jego silne skrępowanie geosyntetykiem. Ponadto kruszywo odznacza się także wysokimi
parametrami wytrzymałościowymi. O ile duża, często przekraczająca 40°, wartość kąta tarcia wewnętrznego nie budzi wątpliwości, to wyjaśnienia wymaga przyjęta kohezja, która
niekiedy osiąga kilkanaście do kilkudziesięciu kpa. Zasadność założenia tak wysokiej wartości, pomimo występowania gruntu niespoistego, wynika przede wszystkim ze zjawiska interlockingu (klinowanie się ziaren). Ponadto duże znaczenie ma również wielkość ziaren kruszywa, która często przekracza 10% grubości materaca. Wynikający stąd efekt skali również
wpływa na wartość parametrów przyjętych do analizy. Oczywiste jest również, że założona
wartość spójności wpływa na opór ścinania w zakresie niewielkich naprężeń, natomiast nie
powinna powodować, że materiał przejmowałby jakiekolwiek rozciągania, co w przedmiotowym zagadnieniu byłoby znacznym błędem. Dlatego też w modelowaniu należy użyć tzw.
opcji cut-off (np. wg Rankine’a), która przez dodanie kolejnej powierzchni ograniczającej
spowoduje, że dany element skończony nie będzie przenosił naprężeń rozciągających.
Elementem, który w przedmiotowej konstrukcji geomateraca będzie w stanie przenieść
naprężenia rozciągające, będzie geosiatka lub georuszt. Ten drugi produkt gwarantować
będzie lepsze własności mechaniczne konstrukcji wzmacniającej podłoże ze względu na
możliwość równomiernego przekazywania obciążeń we wszystkich kierunkach, a nie tylko
w dwóch kierunkach ortogonalnych, co zapewniają geosiatki. W analizie MES geosyntetyki
modelowane będą przez zastosowanie do obliczeń elementów membranowych. Elementy te
są dwuwęzłowe (analiza 2D) lub czterowęzłowe (analiza 3D). Zasada ich pracy polega na
przenoszeniu naprężeń normalnych (tutaj rozciągających) o kierunku równoległym do ich
krawędzi lub płaszczyzny.
5. Analiza MES próbnych obciążeń VSS
Zagadnieniem brzegowym rozważanym w ramach niniejszego artykułu jest symulacja
badania próbnego obciążenia płytą VSS. Tego typu próby są bardzo rozpowszechnione w budownictwie drogowym i wykorzystuje je się do badania jakości podłoża pod konstrukcję
nawierzchni oraz kontroli jakości wykonywania poszczególnych warstw nasypów. Badanie
to polega na przekazywaniu na podłoże lub wbudowaną warstwę nasypu bądź konstrukcji
nawierzchni obciążenia przez sztywną płytę stalową o średnicy 30 cm. Maksymalne przekazywane naciski, w zależności od typu badanej powierzchni, wynoszą 150–350 kPa. Badanie
to ma symulować zachowanie się podłoża poddanego obciążeniu kołem samochodu ciężarowego. Tego typu oddziaływania są typowe w budownictwie drogowym i na nie projektuje
się warstwy konstrukcji. Badanie polega na zadaniu obciążenia po raz pierwszy (tzw. ścieżka
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obciążenia pierwotnego), odciążeniu oraz kolejnym wywołaniu obciążenia (ścieżka obciążenia wtórnego). Z pierwszej z realizowanych ścieżek otrzymuje się wartość pierwotnego
modułu odkształcenia E1, natomiast z drugiej – modułu wtórnego E2. Wartości tych modułów
oblicza się na podstawie rozwiązania zagadnienia osiadania półprzestrzeni sprężystej obciążonej na pewnej powierzchni [5]:
E1 , E2 =

(

∆q ⋅ ω⋅ D ⋅ 1 − ν 2
∆s

)

(1)

gdzie:

ω – współczynnik kształtu (0,79 dla obszaru kołowego),
D – średnica płyty stalowej (0,30 m dla płyty VSS),
v – współczynnik Poissona,
∆q – przyrost obciążenia,
∆s – przyrost osiadania środka płyty.
W zależności od tego, czy liczona jest wartość E1, czy też E2, wartości obciążeń i osiadań
w powyższej zależności brane są ze ścieżki pierwotnej lub wtórnej próbnego obciążenia.
W praktyce, dla uproszczenia, bardzo często zamiast zależności (1), wartości poszukiwanych
modułów oblicza się ze wzoru:
E1 , E2 =

0, 75 ⋅ ∆q ⋅ D
∆s

(2)

Na podstawie rozważań przeprowadzonych w p. 2, z których wynika, że najbardziej
właściwym parametrem dla oceny własności wytrzymałościowo-deformacyjnych podłoża
gruntowego (nie warstw konstrukcji nawierzchni) jest wartość modułu E1, dlatego też dalszą
analizę ograniczono tylko i wyłącznie do tej wielkości. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt,
że aby prawidłowo zamodelować przy wykorzystaniu MES odciążenie i obciążenie wtórne, konieczne jest wykorzystanie bardzo zaawansowanego modelu materiałowego, np. HS-Small w programie Z_Soil [6]. Z drugiej strony tego typu model wymaga podania wartości
dużej liczby parametrów, co w świetle rozważanych zagadnień nie jest celowe.
W ramach obliczeń wykonywanych w ramach omawianej pracy przeprowadzono analizę
odpowiedzi podłoża na obciążenie przykładane przez stalową płytę VSS. Analizy wykonywano metodą elementów skończonych z użyciem programu Z_Soil_PC [6].
Siatkę elementów skończonych pokazano na rys. 3. Ze względu na możliwość wykorzystania symetrii osiowej analizowano płaski przekrój osiowy za pomocą właściwych formuł
zawartych w programie komputerowym. Wymiary geometryczne modelu wykorzystanego
w obliczeniach (szerokość: 1,0 m i wysokość: 3,0 m) była większa niż zalecane 3–5 szerokości obciążanego obszaru. W ramach wykonanej analizy MES, po uprzedniej generacji naprężeń pierwotnych w podłożu, w 10 krokach obliczeniowych zadano obciążenie równomiernie
rozłożone na sztywną płytę stalową o wartości 250 kPa (wartość typowa w badaniach odbiorczych w drogownictwie). Założono, że grunt występujący w podłożu jest jednorodny,
a jego zachowanie opisuje sprężysto-idealnie plastyczny model z powierzchnią plastyczności
Coulomba-Mohra. Bezpośrednio pod sztywną stalową płytą przekazującą obciążenie znajduje się geomaterac modelowany jako inna strefa materiałowa. Wartości parametrów modelu
różniły się w zależności od rozpatrywanego zadania i będą podane w dalszej części artykułu.
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Rys. 3. Zagadnienie brzegowe symulacji badań płytą VSS
Fig. 3. Boundary problem of simulation the VSS test

W ramach przeprowadzonych obliczeń rozpatrywana będzie odpowiedź podłoża gruntowego w przypadku braku występowania geomateraca, a także wpływ jego pracy na uzyskiwane charakterystyki.
6. Wyniki obliczeń
6.1. Podłoże niewzmocnione
Pierwszą z wykonanych analiz jest wpływ parametrów wytrzymałościowych ośrodka
gruntowego na uzyskiwane wartości modułów E1. Podłoże gruntowe w tym przypadku nie
było wzmocnione geomateracem. Rozpatrywano wpływ wartości kąta tarcia wewnętrznego
φ (w zakresie 10–40°) oraz spójności c (zakres 5–50 kPa). Wartość modułu odkształcenia
(sprężystości) gruntu zalegającego w podłożu wynosiła 30 MPa. Wyniki analiz przedstawiono na rys. 4. Wynika stąd, że w przypadku gdy podłoże odznacza się dużą wytrzymałością
(wysokie wartości c i φ), to uzyskiwana z badań (tutaj z analizy numerycznej, po przeliczeniu
wg wzoru 1) wartość modułu E1 jest równa modułowi sprężystości ośrodka gruntowego.
Natomiast w przypadku, gdy grunt w podłożu odznacza się gorszymi własnościami, wartość E1 jest znacznie mniejsza. Wobec tego można stwierdzić, że w interpretacji badań VSS
„nośnością” powinno się nazywać wartość modułu E1, która zależy od wartości parametrów
wytrzymałościowych ośrodka gruntowego.
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Rys. 4. Wartość modułu odkształcenia E1 w zależności od parametrów wytrzymałościowych c i φ
Fig. 4. Value of stiffness modulus in dependence of c and φ parameters

6.2. Wzmocnienie podłoża przez ułożenie geomateraca
Analizami będącymi przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ zastosowania geomateraca (por. rozdz. 3) na sztywność podłoża gruntowego mierzonego modułem E1 uzyskanym z badań VSS (tutaj z analiz MES modelujących analizowane zagadnienie). W tym
celu rozważane będzie osiadanie podłoża w odpowiedzi na zadane obciążenie przez sztywną
stalową płytę oraz uzyskiwana na jej podstawie wartość modułu E1 (wzór 1). Geomaterac
wzmacniający wierzchnią część podłoża to warstwa 30 cm kruszywa odznaczającego się
wysokimi wartościami parametrów mechanicznych (E = 150 MPa, c = 10 kPa, φ = 42°) wraz
ze zbrojeniem w postaci sztywnego georusztu. Sztywność zastosowanej konstrukcji geosyntetycznej (definiowana jako stosunek przyrostu przejmowanej siły do odpowiadającego jej
wydłużenia) waha się od 500 do 5000 kN/mb i będzie przedmiotem kolejnych analiz. Rozważany będzie też materac bez zbrojenia, co uwzględniono w obliczeniach przez przyjęcie
sztywności równej 0. Rozpatrywano materac pojedynczy (jedna warstwa kruszywa wraz ze
zbrojeniem), a także materac podwójny i potrójny. Ponadto analizowano uzyskiwany efekt
wzmocnienia zarówno dla mocnego, jak i słabego podłoża. Mocne podłoże charakteryzowano się wartościami parametrów: c = 20 kPa, φ = 40°, natomiast słabe charakteryzowane było
przez: c = 10 kPa, φ = 15°. W obydwu przypadkach, w celu możliwości łatwego porównywania otrzymanych wyników, założono, że wartość modułu odkształcenia ośrodka gruntowego
wynosi E = 30 MPa, natomiast współczynnik Poissona ν = 0,30. Uzyskane z obliczeń wyniki
przedstawiono na rys. 5–8, a ich analizę przedstawiono w rozdz. 6.3.
6.3. Dyskusja otrzymanych wyników obliczeń
Pierwsze z uzyskanych rezultatów pokazano na rys. 5, który przedstawia mapę odkształceń poziomych w przypadku podłoża niewzmocnionego (rys. 5a) oraz z zastosowaniem
pojedynczego geomateraca (rys. 5b). Obydwie mapy przedstawione są za pomocą tej samej skali pokazywanych odkształceń, co obrazuje widoczne różnice. Przede wszystkim bardzo wyraźna jest redukcja wartości odkształceń w podłożu pod przyłożonym obciążeniem.
Wprowadzenie sztywnych elementów powoduje, że wartości odkształceń są często nawet

62
o rząd mniejsze w przypadku zastosowania omawianego wzmocnienia. Świadczy to o dużej
skuteczności przedstawianego wzmocnienia oraz jego wpływu na sztywność tak przygotowanego podłoża oraz wartości osiadań pod przyszłą konstrukcją. Można więc oczekiwać, że
omawiane rozwiązanie przyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia własności podłoża
pod fundamenty lub konstrukcje nawierzchni, gdyż występowanie małych (lub bardzo małych) odkształceń w zdecydowany sposób wpłynie na polepszenie własności deformacyjnych podłoża (por. [1]).

Rys. 5. Mapa rozkładu odkształceń poziomych w podłożu: a) bez geomateraca, b) z pojedynczą
warstwą geomateraca
Fig. 5. Maps of strain distribution in subsoil: a) without geomatrix, b) with a single layer of geomatrix

Właściwym rozważanym zagadnieniem jest wpływ na sztywność różnych parametrów
zastosowanego wzmocnienia w postaci sztywnej konstrukcji geomateraca. Wyniki tych analiz przedstawiono na rys. 6–8. Na diagramach zamieszczono zależność uzyskanej sztywności
podłoża wzmocnionego geomateracem w zależności od sztywności zastosowanego georusztu. Zestawiono rezultaty zarówno dla mocnego, jak i słabego podłoża. Analizując uzyskane
wartości E1 odpowiadające wzmocnionemu podłożu po wykonaniu geomateraca, nietrudno
zauważyć, że zastosowanie wzmocnienia przyniosło zauważalny efekt. Najbardziej widoczne jest zwiększenie sztywności w przypadku pojedynczego geomateraca, gdzie w porównaniu z wartościami modułu odkształcenia podłoża niewzmocnionego (E = 30 MPa) uzyskano
wzrost wartości E1 o 40–75%. Zastosowanie grubszej konstrukcji geomateraca (podwójny
lub potrójny) ma sens jedynie w przypadku słabszego podłoża, a także przy wykorzystaniu
georusztu o mniejszej sztywności. Jednak w każdym przypadku efekt dodatkowego wzmocnienia jest widoczny.
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Rys. 6. Wpływ geomateraca na sztywność podłoża – pojedynczy geomaterac
Fig. 6. The influence the geomatrix on the subsoil stiffness – single geomatrix

Rys. 7. Wpływ geomateraca na sztywność podłoża – podwójny geomaterac
Fig. 7. The influence the geomatrix on the subsoil stiffness – double geomatrix

Rys. 8. Wpływ geomateraca na sztywność podłoża – potrójny geomaterac
Fig. 8. The influence the geomatrix on the subsoil stiffness – triple geomatrix
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Ponadto interesujące są również wartości sił rozciągających w elementach wzmacniających (georusztach), które otrzymano z wykonanych analiz. Wynoszą one maksymalnie do
30 kN/m. Należy zwrócić uwagę, że powyższa wartość odpowiada największej analizowanej
sztywności georusztu (5000 kN/m), w przypadku pojedynczej konstrukcji oraz słabego podłoża. W pozostałych przypadkach wartości te były znacznie mniejsze i nie przekraczały od
kilku do kilkunastu kN/m. Świadczy to o tym, że najbardziej istotną cechą stosowanego materiału do zbrojenia jest jego sztywność w zakresie małych odkształceń, która bezpośrednio
wpływa na otrzymywane wyniki. Natomiast duże wartości sił rozciągających, które materiał
geosyntetyczny jest w stanie przenieść przy odkształceniach rzędu kilku procent nie mają
w tym przypadku kompletnie żadnego znaczenia.
7. Wnioski
Z przeprowadzonych w pracy obliczeń wynika, że obecność materaca pod konstrukcją
nawierzchni w zdecydowany sposób wpływa na zwiększenie sztywności podłoża. Wpływ
ten jest szczególnie widoczny w przypadku słabego podłoża. Dodatkowo na uzyskiwane charakterystyki podłoża wpływa sztywność samego geosyntetyku, co jest szczególnie widoczne
przy cieńszej konstrukcji geomateraca. Ponadto zastosowanie sztywnej konstrukcji z gruntu
zbrojonego powoduje dużą zmianę w rozkładach odkształceń w podłożu, co powinno skutkować znaczną redukcją otrzymywanych osiadań. Przedstawione w pracy wyniki nie pokazują
aż tak zdecydowanych różnic, co najprawdopodobniej jest efektem przyjęcia nie do końca
adekwatnego modelu obliczeniowego. Również modelowanie zachowania się georusztu jako
elementu membranowego w zakresie bardzo małych odkształceń, które są charakterystyczne
dla rozważanego przedziału obciążeń, nie jest do końca właściwe (por. [2]).
Poważną trudnością podczas wykonywania analiz jest dobór parametrów do obliczeń,
szczególnie dotyczących geosyntetyku. W artykule przedstawiono wpływ sztywności na
otrzymywane wyniki, jednak w przypadku chęci modelowania zachowania się rzeczywistej
konstrukcji, użytkownik może mieć trudności w prawidłowym doborze wartości do obliczeń,
gdyż producenci nie podają tego typu informacji o swoich wyrobach. Informacje o własnościach geosyntetyków skupiają się przede wszystkim na ich wytrzymałościach na rozciąganie, która w przedmiotowym zagadnieniu ma mniejsze znaczenie.
Na zakończenie warto wskazać jeszcze jeden bardzo ważny aspekt zastosowania sztywnego georusztu do opisywanych konstrukcji wzmacniających. Nietrudno zauważyć, że
warstwa kruszywa odznaczająca się bardzo wysokimi wartościami parametrów nie byłaby
możliwa do wykonania bez elementu umożliwiającego właściwe klinowanie i utrzymywanie
się ziaren kruszywa układanych na słabym podłożu oraz przenoszenie sił rozciągających.
Własność ta nie ma wpływu na modelowanie zagadnienia (analizuje się konstrukcję już wykonaną), jednak decyduje o właściwym wykonaniu geomateraca. Oczywiste jest, że i w tym
przypadku najważniejszą cechą materiału zbrojącego jest jego wysoka sztywność we wszystkich kierunkach i w zakresie małych odkształceń.
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1. Wstęp
Stosowana w kraju i na świecie od ponad dwudziestu lat metoda wymiany dynamicznej [4, 15] pełni dziś wiodącą rolę we wzmacnianiu podłoża pod nasypami drogowymi. Ze
względu na liczne realizacje i uzyskane przez to doświadczenie wzmacniane podłoże spełnia stawiane mu wymagania dotyczące odpowiedniej nośności i sztywności. Brak normatywnych metod wymiarowania powoduje, że w praktyce wykorzystywane są analityczne
metody szacowania nośności [2, 6, 16] i wyznaczania osiadań [1, 12, 17] przedstawione
w licznych artykułach naukowych oraz stosowane są obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych [5]. Zachodzi zatem pytanie dotyczące różnic w uzyskanych wynikach dla
poszczególnych podejść projektowych. Wstępne rozważania na ten temat [8] wykazały, że
rozbieżności te mogą być duże.
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki szacowania osiadań podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi pod nasypem drogowym jednego z odcinków
trasy S7 w miejscowości Lubień, najczęściej stosowanymi podejściami analitycznymi i numerycznymi. Wspomniana analiza poprzedzona zostanie krótką informacją na temat wymiany dynamicznej.
2. Kolumny kamienne formowane w technologii wymiany dynamicznej
W technologii wymiany dynamicznej proces formowania kolumn kamiennych w gruncie
słabym odbywa się z wykorzystywaniem sprzętu umożliwiającego swobodny zrzut ubijaka
o dużej masie z określonej wysokości.
Jako pierwszy, przez zrzut ubijaka, wykonywany jest krater (rys. 1a), do którego wsypuje
się grubookruchowy materiał. Jest on następnie ubijany (rys. 1b) do chwili, gdy nie zostanie
wprowadzony w otaczający grunt. Do ponownie pustego krateru wsypuje się materiał i sytuacja powtarza się (rys. 1b). Kolumnę wykonuje się do momentu wystąpienia wyraźnego
oporu przeciw wbijaniu. Może to oznaczać jej dojście do warstwy o większej sztywności
(rys. 1c) lub ograniczenie zagłębiania kolumny ze względu na stosowaną energię uderzenia
(kolumna zawieszona).

Rys. 1. Proces formowania wbijanej kolumny kamiennej
Fig. 1. Process of a stone column formation

Obecnie stosowany sprzęt krajowy umożliwia zrzut ubijaka o masie 10–12 t z wysokości
od 10 do 25 m.
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Łączna liczba uderzeń potrzebna do uformowania kolumny waha się w przedziale 15–30.
W wyniku wbijania uzyskiwane są kolumny o zróżnicowanych kształtach i średnicach [14],
a ich geometria zależy od podatności gruntu, zastosowanej energii oraz kształtu ubijaka.
Po wzmocnieniu parametry fizyczne i mechaniczne gruntu słabego ulegają polepszeniu [7].
3. Analiza obliczeniowa osiadań podłoża wzmocnionego pod nasypem drogowym
3.1. Geometria nasypu i warunki gruntowe
Analiza obliczeniowa dotyczy nasypu zrealizowanego odcinka drogi ekspresowej S7
w miejscowości Lubień.
Rozważany nasyp (rys. 2) na odcinku kilkudziesięciu metrów miał wysokość ok. 12 m, szerokość w koronie i w podstawie odpowiednio 31 m i 67 m. Nachylenie skarp wynosiło 1:1,5.

Rys. 2. Geometria rozważanego nasypu
Fig. 2. Geometry of analysed embankment

Nasyp na całej wysokości formowany był w technologii gruntu stabilizowanego wapnem.
W obliczeniach przyjęto, że korona nasypu obciążona jest naciskiem 25 kPa [3]. Przy
przyjęciu ciężaru materiału nasypu 20 kN/m3 nacisk jednostkowy na podłoże wyniósł
265 kPa.
Wstępnie warunki geotechniczne pod przewidywanym nasypem określone zostały za pomocą wierceń badawczych. Ustalono, że podłoże budują warstwy plastycznych namułów gliniastych podścielone lokalnie zagęszczonym żwirem z otoczakami i/lub skałą miękką. Szkic
przekroju geotechnicznego, w przekroju poprzecznym nasypu, przedstawiono na rys. 3.

Rys 3. Przekrój geotechniczny pod nasypem
Fig 3. Geotechnical conditions under the embankment
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3.2. Wzmocnienie podłoża metodą wymiany dynamicznej
Ze względu na rodzaj, stan oraz miąższość warstw słabych projektant podjął decyzję
o wzmocnieniu podłoża metodą wymiany dynamicznej. Projekt przewidywał, że pod głównym korpusem nasypu wykonane zostaną kolumny kamienne o średnicy ok. 2,2 m i długości
do 5 m, w siatce kwadratowej o boku 3 m. Kolumny formowane były z przekruszu skalnego
o frakcji 0/400 mm.
3.3. Założenia obliczeniowe
W obliczeniach przeanalizowano siedem, stosowanych w praktyce, podejść szacowania
osiadań podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej.
Pierwszy wariant obejmował obliczenia analityczne wzmocnienia metodą Priebego [12].
Jest to metoda bazująca na koncepcji komórki jednostkowej, w której podłoże pod obiektami
rozległymi w planie (rys. 4a) i równomiernie obciążonymi sprowadza się do równowagi pojedynczej kolumny otoczonej słabym gruntem (podział na obszary wpływu poszczególnych
kolumn – rys. 4b).

Rys. 4. Założenia metody Priebego
Fig. 4. Assumptions of Priebe method

Średnicę komórki jednostkowej de ustala się na podstawie rozstawu kolumn i przyjętej
siatki wzmocnienia. Na rys. 4a przedstawiono sposób ustalania wspomnianej średnicy dla
siatki kwadratowej. Dla przyjętego w obliczeniach współczynnika wymiany gruntu α (procentowa zawartość kolumny w komórce jednostkowej) uzyskiwany jest współczynnik efektywności wzmocnienia β redukujący proporcjonalnie osiadania podłoża niewzmocnionego
(obliczone w pracy analitycznie metodą odkształceń jednoosiowych).
Pozostałe warianty obliczeniowe obejmowały szacowanie osiadań podłoża metodą elementów skończonych. W analizach wykorzystano program numeryczny Z_Soil, w wersji
10.18 [19]. Zagadnienie modelowane było w układach dwu- i trójwymiarowych.
Pierwsza z analiz numerycznych (model nr 1) obejmowała obliczenia w ramach komórki jednostkowej zamodelowanej w osiowo symetrycznym stanie odkształcenia. Założenia
geometryczne, tj. średnica kolumny oraz średnica komórki jednostkowej przyjęte zastały
identycznie jak w obliczeniach analitycznych. Opisywany model numeryczny przedstawiono
na rys. 5.
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Kolejne trzy analizy numeryczne, obejmujące współpracę nasypu za wzmocnionym podłożem, przeprowadzono w płaskim stanie odkształcenia. Poszczególne modele różniły się
sposobem modelowania kolumn.

Rys. 5. Model numeryczny nr 1
Fig. 5. Numerical model no. 1

W pierwszej kolejności (model nr 2) przyjęto, że kolumny mają średnicę równą średnicy
rzeczywistej (rys. 6).

Rys. 6. Model numeryczny nr 2
Fig. 6. Numerical model no. 2

Ze względu na to, że zamodelowano w ten sposób „mury” o nieskończonej długości,
w kolejnym modelu podjęto próbę uwzględnienia faktu, że kolumny wykonywane są jednak
w pewnym rozstawie. Zrealizowano to przez zmniejszenie średnicy kolumny (model nr 3).
Parametrem zmniejszającym proporcjonalnie średnicę kolumn był współczynnik wymiany
α, czyli wspomniana procentowa zawartość kolumny w całej komórce jednostkowej. Rozstaw kolumn pozostał taki sam (rys. 7).
Najczęściej stosowanym sposobem modelowania wymiany dynamicznej w płaskim stanie odkształcenia jest analiza posadowienia obiektu na podłożu jednorodnym o parametrach
uśrednionych. Ponownie decyduje tu współczynnik wymiany α (dla parametrów kolumn)
oraz 1 – α (dla parametrów słabego podłoża). Wspomniane założenia przyjęto w modelu
numerycznym nr 4 (rys. 8).

72

Rys. 7. Model numeryczny nr 3
Fig. 7. Numerical model no. 3

Rys. 8. Model numeryczny nr 4
Fig. 8. Numerical model no. 4

Ostatnia grupa modeli numerycznych to modele trójwymiarowe najlepiej odzwierciedlające geometrię wzmocnienia.
Podobnie jak w rozważaniach dwuwymiarowych, w pierwszej kolejności rozpatrzono
komórkę jednostkową (model nr 5, rys. 9a). Ze względu na dwie osie symetrii komórkę sprowadzono do analizy jej ćwiartki (rys. 9b).

Rys. 9. Model numeryczny nr 5
Fig. 9. Numerical model no. 5
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Ostatni z rozpatrywanych modeli trójwymiarowych uwzględnia współpracę nasypu
z podłożem wzmocnionym (model nr 6, rys. 10).

Rys. 10. Model numeryczny nr 6
Fig. 10. Numerical model no. 6

W przypadku modeli opartych na założeniach komórki jednostkowej obciążenia, w zakresie 0–265 kPa, realizowane były przez sztywne płyty.
W przypadku modeli, w których występował nasyp, zasymulowano etapy ich budowy,
a następnie koronę obciążono naciskiem 25 kPa.
3.4. Przyjęte modele konstytutywne i ich parametry
Wszystkie materiały w analizach numerycznych zasymulowano modelem sprężysto-idealnie plastycznym z powierzchnią Coulomba-Mohra z modyfikacją Menetreya Willama [11].
Model ten wymaga znajomości pięciu parametrów: modułu sprężystości E, współczynnika
Poissona ν, kąta tarcia wewnętrznego φ, spójności c oraz kąta dylatancji ψ.
Jak już wspomniano, nasyp formowany był z gruntu spoistego stabilizowanego wapnem.
Parametry modelu dla materiału nasypu przyjęto na podstawie badań w aparacie bezpośredniego ścinania oraz badań edometrycznych [13]. Współczynnik Poissona przyjęto równy 0,3,
a kąt dylatancji równy zeru.
W przypadku parametrów modeli przyjętych dla materiału kolumn kamiennych i namułu
określenie ich wartości odbywało się w wyniku analizy półwstecznej. Po wzmocnieniu podłoża pobrano próbki gruntu otaczającego kolumnę do badań laboratoryjnych w postaci badań
trójosiowego ściskania (określono kąt tarcia wewnętrznego φ oraz spójność c) oraz badań
edometrycznych (określono moduły ściśliwości Mo i M) [7]. Współczynnik Poissona gruntu
słabego przyjęto na podstawie literatury [10], a jego kąt dylatancji równy zeru. Ze względu
na to, że kolumny wykonane były z przekruszu skalnego o frakcji 0/400 mm uniemożliwiło
to przeprowadzenie badań materiału kolumn. Przeprowadzono natomiast próbne obciążenie
kolumny po jej wykonaniu, płytą przyłożoną na jej głowicy, w przedziale 0–1373 kPa. Wyniki próbnego obciążenia były podstawą kalibracji numerycznego układu kolumna kamienna–słabe otoczenie gruntowe [7]. Za kryterium adekwatności modelu numerycznego uznano
ścisłość dopasowania jego charakterystyki obciążenie–osiadanie do wyników próbnego ob-
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ciążenia kolumny, przy przyjęciu parametrów modelu dla materiału namułu z badań laboratoryjnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz numerycznych heurystycznie ustalono
ostatecznie poszukiwane parametry kolumny, dla których zmodyfikowany współczynnik
determinancji R2 wyniósł 0,9982 [7]. Współczynnik Poissona materiału kolumny przyjęto na
podstawie literatury [18], a kąt dylatancji równy kątowi tarcia wewnętrznego.
Parametry podłoża wzmocnionego dla modelu numerycznego nr 4 przyjęto na podstawie
parametrów kolumn i namułu, zgodnie z opisem w punkcie 3.3.
Do obliczeń analitycznych metodą Priebego konieczna jest znajomość modułu sprężystości, współczynnika Poissona słabego podłoża oraz kąta tarcia wewnętrznego materiału
kolumny.
Zestawienie opisywanych parametrów przedstawiono w tab. 1.
Ta b e l a 1

Zestawienie parametrów modeli numerycznych
Parametry modelu Coulomba-Mohra (M-W)
Kolumny kamienne

E = 76 MPa, ν = 0,2, φ = 43,5º, c = 5 kPa, ψ = 43,5º

Namuł

E = 2,65 MPa, ν = 0,3, φ = 4,6º, c = 31 kPa, ψ = 0º

Nasyp

E = 45 MPa, υ = 0,3, φ = 35º, c = 45 kPa, ψ = 0º

Podłoże wzmocnione (słaby grunt +
kolumny)

E = 26,8 MPa, υ = 0,26, φ = 21º, c = 18 kPa, ψ = 21º

3.5. Wyniki obliczeń i ich analiza
ści.

Ze względu na czytelność otrzymanych wyników ich prezentację podzielono na trzy czę-

Pierwsza grupa obejmuje wyniki uzyskane w obliczeniach prowadzonych w ramach koncepcji komórki jednostkowej, tj. wg metody Priebego oraz dla modeli numerycznych nr 1 i 5
(rys. 11).

Rys. 11. Wyniki dla modeli w ramach koncepcji komórki jednostkowej
Fig. 11. Results of unit cell conception models
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Jak można zauważyć, na rys. 11 wyniki uzyskane dla osiowo-symetrycznej komórki jednostkowej (model numeryczny nr 1) oraz dla komórki przestrzennej (model numeryczny nr
5) praktycznie są identyczne. Osiadania końcowe sk wyniosły odpowiednio 56 mm i 58 mm
(różnica ok. 2%). Obliczenia analityczne wykazały natomiast osiadania większe od obliczeń
numerycznych o ok. 67% (sk = 97 mm).
Druga grupa wyników (rys. 12) obejmuje modele numeryczne analizowane w płaskim
stanie odkształcenia (modele nr 2, 3 i 4).

Rys. 12. Wyniki dla modeli w płaskim stanie odkształcenia
Fig 12. Results of plane strain models

Wszystkie z uzyskanych wyników różnią się dość znacznie. Najmniejsze osiadania
(sk = 27 mm) podłoża wzmocnionego uzyskano dla modelu, w którym przyjęto średnicę
kolumny równą średnicy rzeczywistej (model numeryczny nr 2). Największe natomiast
(sk = 63 mm) dla modelu, dla którego przyjęto pomniejszoną średnicę kolumny (model numeryczny nr 3). W przypadku modelu nr 4 uzyskano osiadania pośrednie (sk = 39 mm) w stosunku do modeli nr 2 i 3. Wspomniane wyniki różniły się maksymalnie o ponad 200%.
Ostatnia grupa wyników (rys. 13) uzyskana została dla modeli trójwymiarowych (nr 5 i 6).

Rys. 13. Wyniki dla modeli trójwymiarowych
Fig. 13. Results of three-dimensional models
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Zauważyć można, że uzyskane wyniki są zbliżone dla osiadań końcowych (sk = 56 mm
i 58 mm) różnice dochodzą do kilku procent.
Wszystkie uzyskane wyniki, zestawiono na rys. 14.

Rys. 14. Zestawienie zbiorcze wyników analizy
Fig. 14. Summary of all results

Analizując wszystkie uzyskane wyniki, największą wartość osiadań końcowych otrzymano w obliczeniach analitycznych wg Priebego (sk = 97 mm), a najmniejszą (sk = 27 mm)
dla modelu numerycznego nr 2, tj. przy przyjęciu płaskiego stanu odkształcenia i zamodelowaniu kolumn o średnicy rzeczywistej. Różnica między wspomnianymi wynikami była
ponad trzykrotna.
Wartość osiadań końcowych (sk = 56 mm) uzyskana w modelu przestrzennym (nr 6), którego geometria była najbliższa rzeczywistości, była pośrednia między skrajnymi wynikami
z analizowanych modeli. Wartość ta była zbliżona do wyników modeli osiowo symetrycznej
oraz przestrzennej komórki jednostkowej (odpowiednio model nr 1, sk = 56 mm i model nr 5,
sk = 58 mm) i dwuwymiarowej analizy nasypu na kolumnach o średnicy zmniejszonej (model
nr 3, sk = 63 mm). Stąd też, w rozważanym przypadku, pracochłonne modele przestrzenne
można zastąpić prostymi analizami dwuwymiarowymi i nie wpłynie to znacząco na uzyskane wyniki.
Przeprowadzone analizy nie pozwalają na stwierdzenie jednak, który z modeli obliczeniowych należy stosować w szacowaniu osiadań podłoża wzmocnionego metodą wymiany
dynamicznej pod nasypami drogowymi. Powodem tego jest brak wyników rzeczywistych
osiadań na rozważanym odcinku. Podobne analizy obliczeniowe uzupełnione jednak o wyniki rzeczywistych osiadań, prowadzonych na jednym z odcinków autostrady A1 [9], wykazały, że najbliżej wyników rzeczywistych znajdowały się wyniki dla modelu o zmniejszonej
średnicy (model numeryczny nr 3).
4. Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie jak duże różnice wartości osiadań mogą wystąpić
w zależności od przyjętego modelu obliczeniowego dla podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej pod nasypem drogowym.
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Szacowanie osiadań pod nasypem konieczne jest do przeprowadzenia w trakcie sprawdzania warunków stanu granicznego użytkowalności. Stąd też w analizach numerycznych
przyjęto stosowane w praktyce inżynierskiej modele sprężysto-idealnie plastyczne.
Parametry modeli konstytutywnych przyjęte zostały na podstawie badań laboratoryjnych
i analiz wstecznych. Analiza wykazała, że w zależności od zastosowanego modelu obliczeniowego uzyskane osiadania mogą się różnić dość znacznie. Decyduje o tym przede wszystkim sposób zamodelowania kolumn kamiennych.
Analizy wykonano w ramach projektu badawczego nr 1989/B/T02/2011/40 sfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Nauki.
Praca była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Projektu „SWIFT (Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii)”
POKL.08.02.01-24-005/10.
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ZASTOSOWANIE PROGRAMU INŻYNIERSKIEGO ZSoil
DO ANALIZY DEFORMACJI PODŁOŻA GRUNTOWEGO
PODCZAS WYKONYWANIA GŁĘBOKIEGO WYKOPU
APPLICATION OF ENGINEERING SOFTWARE ZSoil
FOR ANALYSIS OF SOIL DEFORMATIONS DURING
EXCAVATION OF A DEEP TRENCH

Streszczenie
Projektowanie głębokich wykopów, obejmujących swym oddziaływaniem znaczne obszary w zwartej zabudowie miejskiej powinno być poprzedzone analizą wpływu technologii jego wykonania na zabezpieczanie obiektów znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania. Metody analityczne przestają
być wystarczające do prawidłowego rozpoznania tych zjawisk, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach
wodno-gruntowych oraz przy dużym stopniu geometrycznego skomplikowania projektowanej konstrukcji.
W takich przypadkach najbardziej wiarygodna wydaje się być trójwymiarowa analiza numeryczna. Taką
analizę przeprowadzono w programie ZSoil 12.12 dla kolejnych etapów wykonywania głębokiego wykopu
zabezpieczonego ścianą szczelinową, zlokalizowanego w ścisłym centrum Krakowa. Prawidłowość obliczeń jest weryfikowana stałym monitoringiem geodezyjnym.
Słowa kluczowe: głębokie wykopy, ściana szczelinowa, mikropale iniekcyjne
Abstract
Designing deep excavations in urban areas is a very complex geotechnical problem. Not only stability
calculations should be conducted but also the influence on the objects behind the wall is to be checked to
predict the settlements of the buildings around the excavation pit. Analytical methods are not efficient when
analysing constructions in complicated ground conditions and very complex geometry. In such cases three-dimensional numerical analysis gives the most reliable results. Finite element method analysis in ZSoil
12.12 was conducted to analyze the construction steps of excavation pit supported by diaphragm walls.
The construction site is located in the city centre of Cracow. Accuracy of the calculations is checked by
appropriate geodetic measurements.
Keywords: deep excavations, diaphragm wall, injection micropiles
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1. Wstęp
Projektowanie zabezpieczenia głębokiego wykopu w otoczeniu zwartej zabudowy miejskiej wiąże się nie tylko z wykonywaniem analiz wytrzymałościowych konstrukcji fundamentu, lecz również z analizą jej wpływu na obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu. Nieodpowiedni dobór technologii wykonywania zabezpieczenia może być przyczyną
zmiany istniejącego stanu równowagi, która w konsekwencji może spowodować katastrofę
budowlaną. Metod analitycznych stosowanych jeszcze niedawno najpowszechniej do projektowania zabezpieczeń ścian głębokich wykopów [1, 5] nie można uznać za wiarygodne,
szczególnie dla konstrukcji o dużym stopniu geometrycznego skomplikowania. Do takich
analiz najbardziej wiarygodna wydaje się być przestrzenna analiza numeryczna wykonywana za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania dedykowanego geotechnice. O ile
w dotychczas obowiązujących normach do projektowania fundamentów nie wspomina się
nic na temat obliczeń numerycznych, o tyle w Eurokodzie 7 [8] metoda ta jest określona jako
jedna z możliwości określenia stanów granicznych nośności i użytkowalności.
Jednym z wielu dostępnych na rynku programów do analiz numerycznych jest program
ZSoil, którego producentem jest szwajcarska firma Zace Services Ltd. W programie tym
zaimplementowana została metoda elementów skończonych.
Program ten w wersji 12.12 posłużył do analizy wpływu wykonywania głębokiego wykopu, zabezpieczonego ścianą szczelinową na najbliższe otoczenie. Wykop zlokalizowany jest
w zwartej zabudowie w centrum Krakowa. Projektowana ściana szczelinowa stanowi fundament pod rozbudowywany hotel. Przeprowadzona analiza miała za zadanie określić wpływ
poszczególnych procesów technologicznych na deformację podłoża gruntowego znajdującego się w strefie bezpośredniego oddziaływania planowanej inwestycji. Wynikiem analizy numerycznej było zaprojektowanie zabezpieczeń obiektów, które znajdują się w bezpośredniej
strefie oddziaływania.
2. Budynki zlokalizowane w obszarze głębokiego wykopu
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ścisłej zabudowie w centrum miasta.
W strefie oddziaływania głębokiego wykopu znajdują się budynki z różnych okresów architektonicznych, o różnych konstrukcjach i układach nośnych. Na rys. 1 przedstawiono mapę
sytuacyjną z zaznaczonymi strefami oddziaływań bezpośrednich i pośrednich, zaznaczono
także obiekty budowlane narażone na negatywne skutki związane z wykonywaniem głębokiego wykopu. Strefy oddziaływań określono na podstawie instrukcji ITB dotyczącej ochrony zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów [9].
W obszarze oddziaływań znalazł się budynek zabytkowy o konstrukcji murowej wraz
z murem granicznym z drugiej połowy XIX w., należące do kompleksu zabudowań Państwowej Straży Pożarnej (nr 1 na rys. 1). Część kompleksu znajdująca się w strefie bezpośredniego oddziaływania wykopu to obiekt trzykondygnacyjny, murowany z cegły. Ścianę
graniczącą z głębokim wykopem wykonano jako ścianę arkadową fundowaną na filarach
kamiennych (por. rys. 2). Ze względu na małą sztywność, ściana taka jest szczególnie wrażliwa na nierównomierne osiadanie filarów. Powstawanie dodatkowych sił ścinających i rozciągających zarówno w ścianie, jak i w gurtach, przy zaprawie wapiennej może prowadzić
do zniszczenia elementów konstrukcji.
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Rys. 1. Mapa sytuacyjna
Fig. 1. Sitemap

Rys. 2. Ściana arkadowa budynku murowego znajdującego się w strefie oddziaływań bezpośrednich
Fig. 2. Arched bricked wall in the zone of influence
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Obiekt oznaczony nr. 2 (por. rys. 1) to budynek o konstrukcji żelbetowej szkieletowej
z wypełnieniem murowanym cegłą. Budynek usytuowany jest dłuższym bokiem do krawędzi wykopu.
Budynek oznaczony na rys. 1 jako nr 3 ma konstrukcję monolityczną żelbetową. Ściana
graniczna do krawędzi wykopu posadowiona jest na palisadzie z pali CFA.
Szczegółowa analiza oddziaływania prac związanych z wykonywaniem głębokiego wykopu została przeprowadzona dla obiektów należących do Państwowej Straży Pożarnej.
3. Warunki geologiczne w obszarze analizowanego wykopu
Warunki wodno-gruntowe w obszarze analizowanego wykopu określono na podstawie
badań własnych przeprowadzonych sondą CPTu oraz dokumentacji przekazanej przez inwestora [2]. Zarówno z badań, jak i z dokumentacji wynikało, że w gruncie znajduje się warstwa nieprzepuszczalna w postaci iłów na głębokości od ~15,5 m ppt. Ten fakt był również
powodem przeważającym za wyborem ściany szczelinowej do zabezpieczenia głębokiego
wykopu. Zdecydowano się wykonać ścianę szczelinową do warstwy nieprzepuszczalnej, bez
konieczności obniżania zwierciadła wody gruntowej w obszarze poza ścianą, co wiązałoby
się ze zwiększonym zagrożeniem dla zabudowy sąsiedniej. Poziom wody gruntowej stabilizował się na poziomie ~5 m ppt. Na rys. 3 przedstawiono wyniki badań sondą CPTu.

Rys. 3. Profil geotechniczny otrzymany z badań sondą CPTu [4]
Fig. 3 Geotechnical cross-section from CPTu sounding [4]
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4. Model obliczeniowy
W obliczeniach przyjęto przestrzenny model metody elementów skończonych (MES).
Stan faktyczny aproksymowano modelem o dwóch osiach symetrii. Pozwoliło to modelować
jedynie symetryczną ćwiartkę modelu, przyjmując symetryczne warunki brzegowe. Na rys.
4 przedstawiono przyjęty model przestrzenny zbudowany w środowisku ZSoil. Modelowano
jedynie części podziemne budynków przyległych, dlatego też przyjęto obciążenie reprezentatywne z naziemnych części budynków przyległych do granicy wykopu. W obliczeniach rozważano model konstytutywny gruntu z warunkiem plastyczności Coulomba-Mohra. W tab. 1
przedstawiono zestawienie przyjętych parametrów materiałowych modelu Mohra Coulomba
(MC) opracowanych na podstawie procedur interpretacyjnych z badań CPTu [4, 7, 8].
Materiały konstrukcyjne, z których wykonane są obiekty zlokalizowane w bezpośredniej
strefie oddziaływań projektowanej konstrukcji ściany szczelinowej zamodelowano jako liniowo-sprężyste. Parametry materiałów dobrano na podstawie norm konstrukcyjnych [10,
11]. Przyjęte parametry przedstawiono w tabeli 2.
W obliczeniach rozważano wszystkie etapy wykonywania głębokiego wykopu (por. rys.
5). Warunki wodne w terenie otaczającym zamodelowano warunkami brzegowymi na ciśnienie słupa cieczy. Ze względu na technologię wykonywania, ścianę szczelinową podzielono
na siedem sekcji realizowanych w kolejnych etapach. W etapach I–VII, w których następuje
wykonywanie szczeliny w osłonie bentonitowej, dla kolejnych sekcji przyjęto obciążenie
wynikające z ciśnienia, jakie wywiera zawiesina na ściany wykopu. W etapach wybierania gruntu, założono liniową funkcję odciążającą. W etapach II–VIII wprowadzono kolejne
sekcje ściany szczelinowej. Ścianę modelowano jako element powłokowy dwuwarstwowy
o grubości 60 cm. Zgodnie z projektem [2] przyjęto, że wykonana zostanie z betonu C25/30.
Założono tarcie pomiędzy gruntem a pionowymi powierzchniami ściany szczelinowej.
W etapie VIII wykonywany jest oczep żelbetowy o wysokości 60 cm. W etapie IX montowany jest pierwszy poziom rozpór i wykonywany jest wykop wstępny do głębokość równej
posadowieniu sąsiednich budynków. Przekroje poprzeczne elementów rozporowych, które
modelowano jako elementy kratowe, przedstawiono w tab. 3. Przy obliczeniach dla etapu
wybierania gruntu wprowadzono liniową funkcję odciążającą. W etapie X zakładane są rozpory na drugim poziomie i wykonywany jest wykop docelowy do ~8 m ppt. W tym przypadku również zastosowano liniową funkcję odciążającą. W tym etapie wykonuje się również
odwodnienie wykopu do poziomu wykopu docelowego. W kolejnym etapie (XI) wprowadzana jest płyta denna o grubości 90 cm z betonu klasy C25/30. Zaś w etapie zamykającym
część podziemną inwestycji (XII) wprowadzono warunki brzegowe na ścianie szczelinowej
w poziomie wykonanego stropu (na poziomie 0,00) uniemożliwiające jej przemieszczenia
w kierunkach poziomych. W tym etapie następuje również demontaż wszystkich rozpór.
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Rys. 4. Przestrzenny model numeryczny zbudowany w programie ZSoil
Fig. 4. A three-dimensional numerical model generated in ZSoil

Ta b e l a 1

Parametry materiałowe dla modelu Mohra-Coulomba
Materiał

Model

Właściwości

Jednostki

Wartość

Nasyp niebudowlany (Nn)

MC

E

[kN/m ]

12 000

ν

–

0,25

Piasek średni, piasek gruby (Ps)

Piasek gruby (Pr)

Ił (I)

MC

MC

MC

2

γ

[kN/m ]

16,5

ϕ

[°]

15

ψ

[°]

c

[kN/m ]

4

E

[kN/m2]

55 000

γ

[kN/m3]

18

ν

–

0,2
33

3

2
2

ϕ

[°]

ψ

[°]

c

[kN/m ]

1

E

[kN/m2]

110 000

ν

–

0,2

γ

[kN/m3]

19
38,5

7
2

ϕ

[°]

ψ

[°]

c

[kN/m ]

1

E
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Ta b e l a 2
Parametry materiałowe dla budynków sąsiednich
Element

Charakterystyki materiałowe
E [MPa]

ν [–]

γ [kg/m3]

Mur kamienny

1000

0.25

2100

Beton C15/20

29000

0.2

2500

Beton C25/30

31000

0.2

2500

Rys. 5. Etapy wykonywania ściany szczelinowej i głębokiego wykopu
Fig. 5. Stages of deep excavation performance
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Ta b e l a 3
Parametry materiałowe i geometryczne rozpór ściany szczelinowej
Rozpora
Ø813/11

Charakterystyki materiałowe

Charakterystyki geometryczne

E [MPa]

γ [kg/m ]

A [m2]

200000

7850

0,028

3

Ø720/11

200000

7850

0,025

2 × HEB300

200000

7850

0,0298

5. Wyniki obliczeń i propozycja zabezpieczenia zabytkowego budynku sąsiedniego
Największe przemieszczenia pionowe w każdym z etapów wykonywania zabezpieczenia projektowanego głębokiego wykopu zawsze występują na ścianie szczytowej oraz tylnej
ścianie arkadowej budynku bezpośrednio graniczącego z inwestycją (por. rys. 6). Ich wartości kształtują się w granicach od –0,9 do –1,84 mm dla etapów I–IV, następnie następuje ich
znaczny wzrost w etapach V–VII do wartości –6,62 mm (por. rys. 6). W trakcie kolejnych
etapów następuje dalszy wzrost przemieszczeń pionowych do wartości 10,64 mm w etapach
XI i XII (por. rys. 6).
Przemieszczenia te znacznie przekraczają wartości dopuszczane przez instrukcję ITB [9].
Przytaczając ww. instrukcję, graniczne wartości przemieszczeń pionowych konstrukcji dla
budynków murowanych bez wieńców ze stropami ceramicznymi dla stanu granicznego użytkowalnosci nie mogą przekraczać wartości 5 mm, natomiast dla stanu granicznego nośności
15 mm. Analiza wykazała, że narożnik ścian szczytowej i tylnej jest najbardziej narażony na
awarię, gdyż przemieszczenia pionowe wynoszą powyżej 10 mm. Miejsca, gdzie przekroczone zostały graniczne wartości dopuszczalnych przemieszczeń pionowych przedstawiono
na rys. 6.
Ściana szczytowa i tylna narażone są na nierównomierne osiadanie. Maksymalna wartość
kąta odkształcenia postaciowego wynosi ϴSd = 0,81 mm , przy wartości dopuszczalnej, która
m
mm
według normy [10] jest równa 0,5
.
m

Rys. 6. Przemieszczenia pionowe fundamentów analizowanych obiektów
Fig. 6. Vertical displacements in building’s foundations in zone of influence
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W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami dopuszczalnych przemieszczeń pionowych fundamentów analizowanych obiektów należało zaprojektować wzmocnienia najbardziej narażonych na awarię części obiektów. Zabezpieczenia należało wykonać jeszcze przed
rozpoczęciem inwestycji.
Wszelkie zabezpieczenia fundamentów i ścian nośnych obiektów Państwowej Straży Pożarnej należało wykonać przed rozpoczęciem budowy ściany szczelinowej. Już same prace
przygotowawcze oraz rozbiórkowe w miejscu projektowanego wykopu spowodowały powstanie zarysowań na ścianie budynku Państwowej Straży Pożarnej, graniczącej z inwestycją.
Prace zabezpieczające obejmowały ścianę tylną, szczytową, frontową przyległego budynku Państwowej Straży Pożarnej, oraz mur graniczny działek. Zaprojektowano wzmocnienie posadowienia w postaci pali kozłowych o średnicy 150 mm zbrojonych koszem wykonanym z czterech prętów żebrowych o średnicy 14 mm i strzemion kołowych o średnicy 6 mm
w rozstawie co 20 cm zgodnie z normą. Długości pali podzielono na trzy grupy, uwzględniając maksymalne przemieszczenia pionowe zagrożonej konstrukcji zgodnie z instrukcją ITB
[9]. Najbardziej narażoną na awarię część budynku zabezpieczono palami, które zagłębiono
co najmniej 2 m poniżej dna docelowego wykopu. Dla danych otrzymanych z sondowania
CPTu (por. rys. 3) oraz dokumentacji geologicznej zaprojektowano wg normy [12] mikropale o długości 12 m od poziomu posadzki w budynku. Mikropale te umieszczono w narożnikach konstrukcji. Ścianę szczytową zabezpieczono palami iniekcyjnymi o długości 10/12
m, a część ściany frontowej palami o długości min. 10 m od poziomu posadzki budynku
PSP. Zabezpieczenie muru granicznego zrealizowano przez mikropale iniekcyjne w układzie
kozłowym o długości min 8 m od poziomu podworca budynku.
Narożnik ścian szczytowej i granicznej narażony na nierównomierne osiadanie poza
wzmocnieniem palami iniekcyjnymi przewiązano układem kotew stalowych o średnicy
20 mm osadzanych na iniekcie z zaczynu cementowego w przewiertach wspornych na całej
wysokości muru. Takie rozwiązanie ma zespolić nieprzewiązany narożnik budynku i zapewnić odpowiednie zbrojenie muru wspornych ścian.
Zaprojektowane mikropale iniekcyjne w programie ZSoil zamodelowano w postaci sił
pionowych przyłożonych w węzłach konstrukcji, których wartość była równa ich nośności
obliczonej na podstawie normy [12]. Kotwy scalające narożnik konstrukcji zamodelowano
w postaci belek stalowych o średnicy 20 mm.
Obliczenia przy uwzględnieniu zabezpieczeń wykazały zmniejszenie przemieszczeń
pionowych fundamentów do wartości równej 5,12 mm oraz kąta odkształcenia postaciomm
wego do wartości ϴSd = 0,40 m . Zmiana wartości przemieszczeń pionowych modelu bez
i z wzmocnieniami przedstawiono na rys. 7.
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Rys. 7. Porównanie maksymalnych przemieszczeń pionowych fundamentów obiektu PSP bez
(kolor czarny) i z zaprojektowanym wzmocnieniem (kolor szary)
Fig. 7. Comparison of the largest vertical displacements without (black graph) and with (grey graph)
the strengthening

6. Wnioski
Przeprowadzone obliczenia wykazały realne zagrożenie wynikające z wykonania głębokiego wykopu dla zabudowy sąsiadującej bezpośrednio z planowaną inwestycją Obliczenia wskazały również na konieczność wykonania zabezpieczeń budynku murowanego. Jako
podstawę określania zagrożenia dla budynku murowego przyjęto instrukcję ITB dotyczącą
projektowania obiektów w sąsiedztwie głębokich wykopów [9], jak również normę dotyczącą projektowania konstrukcji murowych [10]. Obliczenia numeryczne modelu wraz z zaprojektowanym zgodnie z normą [12] zabezpieczeniem fundamentów palami iniekcyjnymi oraz
kotwami stalowymi wskazuje na niewielki brak spełnienia minimalnego przemieszczenia
pionowego konstrukcji. Zwiększenie sił modelujących pracę mikropali iniekcyjnych o ok.
10% dały rezultaty będące w granicach instrukcji [9] oraz normy [10]. Prowadzony monitoring geodezyjny analizowanego wzmocnionego obiektu wskazuje, że podczas wykonywania
ściany szczelinowej wystąpiły zerowe przemieszczenia pionowe konstrukcji. Fakt ten należy
podkreślić, gdyż teoretyczne przemieszczenia pionowe są równe –3,90 mm. Pomiary te dają
możliwość wysunięcia wniosku, że obliczenia wg normy [12] dają znaczne zapasy nośności
i są mało efektywne dla mikropali iniekcyjnych. Potwierdzają to badania omówione w pracy
[3]. Należy rozważyć zweryfikowanie obowiązujących modeli współpracy podłoża gruntowego z konstrukcją, a także metodologię obliczania nośności mikropali iniekcyjnych ze
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względu na znaczne zapasy nośności, które ujawniane są podczas wykonywania próbnych
obciążeń.
Pomiary geodezyjne będą kontynuowane dla kolejnych etapów wykonywania głębokiego
wykopu, co pozwoli w pełni zweryfikować poprawność zaprojektowanych zabezpieczeń.
Analizowany przypadek wskazuje na konieczność przeprowadzania obliczeń numerycznych przy podobnych, tak skomplikowanych geologicznie i geometrycznie przypadkach.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego często w sposób niewystarczający podchodzą do zagrożeń związanych ze zjawiskami zachodzącymi w gruncie i na styku grunt–konstrukcja.
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MODUŁ ŚCINANIA GRUNTU SYPKIEGO
PRZY MAŁYCH NAPRĘŻENIACH
SHEAR MODULUS OF NON-COHESIVE
SOIL AT SMALL STRESSES

Streszczenie
Przeanalizowano problem modułu ścinania piasku przy małych naprężeniach, jak te występujące w badaniach warstwy gruntu na stole sejsmicznym. Wstępne obliczenia osiadań takiej
warstwy, dla wartości modułu ścinania przyjętej z badań gruntu przy znacznie wyższych naprężeniach, doprowadziły do wyniku znacznie niższego niż pomierzone osiadania. W związku
z tym zapytano, jaki powinien być moduł ścinania, aby uzyskać zgodność przewidywań teoretycznych z doświadczeniem? Okazało się, że ten moduł powinien być przynajmniej o rząd
wielkości mniejszy od wartości przyjętej do wstępnych obliczeń. Problemu, jakim jest model
ścinania piasku przy małych naprężeniach, nie rozstrzygnęły również przedstawione w pracy,
wstępne wyniki badań prędkości propagacji fali sejsmicznej w próbce gruntu, umieszczonej
w aparacie trójosiowym.
Słowa kluczowe: piaski, moduł ścinania, małe naprężenia, stół sejsmiczny
Abstract
The problem of shear modulus of sand at small stress level corresponding to that occurring in
the shaking table tests of sandy layer is analysed. Calculated settlements of such layer for shear
modulus determined at significantly higher stresses appeared to be much lower than measured
ones in the experiments. Estimated shear modulus based on back analysis was at least one order
lower than that assumed in primary calculations. Even additional experiments determining
shear modulus from the measurement of seismic wave velocity by bender elements did not
solve this problem.
Keywords: sands, shear modulus, small stresses, shaking table
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1. Wstęp
Moduł ścinania G jest jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących właściwości mechaniczne gruntów. Wielkość ta została pierwotnie wprowadzona w teorii sprężystości, jako miara reakcji materiału, w postaci naprężenia ścinającego, na odkształcenie postaciowe, co ilustruje ogólnie znany związek, obowiązujący w przypadku prostego ścinania:
τ=Gγ

(1)

gdzie:

τ – naprężenie ścinające,
γ – kąt odkształcenia postaciowego.
W ogólnym przypadku trójwymiarowym równanie (1) przybiera postać:
σdev = 2Gεdev

(2)

gdzie:

σdev – dewiator tensora naprężenia,
εdev – dewiator tensora odkształcenia.
Powyższe zależności są już wprowadzane na 2. roku studiów politechnicznych i są szeroko objaśniane w licznych podręcznikach i skryptach dotyczących wytrzymałości materiałów
czy teorii sprężystości. W liniowej teorii sprężystości G = const dla konkretnego materiału.
Jeżeli okaże się, np. w wyniku doświadczeń, że związek τ – γ ma charakter nieliniowy, to
wówczas równanie (1) można nadal stosować, ale już G ≠ const. W zależności od konkretnych materiałów, można wówczas przyjąć, że np. G = G(γ), lub też inną postać tego związku.
Mówi się wówczas o fizycznej nieliniowości materiału.
W mechanice gruntów związki typu (1) czy (2) zaadaptowano niemal automatycznie, tak
jak wiele innych koncepcji wprowadzonych oryginalnie w mechanice ośrodków ciągłych.
Nie ma w tym niczego złego, jeżeli akurat nie było alternatywy. Natomiast następstwa takiej
adaptacji są dosyć poważne, gdyż powinniśmy być konsekwentni, a to jest dosyć uciążliwe,
bo problem modułu ścinania dla gruntów jest znacznie bardziej złożony niż dla klasycznych
materiałów, jak przykładowo metale. Okazuje się, że moduł ścinania gruntów jest złożoną
funkcją zależną od wielu zmiennych. Aby ją wyznaczyć, rozwinięto wielką liczbę różnych
metod, projektowano coraz to nowe aparaty, jak też opublikowano setki prac, których nie
sposób tutaj streścić. Pewną syntezę tych badań można znaleźć w książce Ishihary (1996).
Wspomniane badania pozwoliły na identyfikację najważniejszych czynników, mających
wpływ na G, którymi są: średnie naprężenie efektywne p’, poziom odkształcenia postaciowego γ oraz początkowy stan gruntu, mierzony wskaźnikiem porowatości e. W zależności
od przeprowadzonych badań, zaproponowano dziesiątki związków empirycznych na G. Spośród nich próbę czasu wytrzymał prosty związek o postaci:
G = G0 p '

(3)

gdzie G0 może być stałą albo też funkcją γ i e. Wielkość G0 wyznacza się doświadczalnie.
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Moduł ścinania G ma związek z innymi stałymi materiałowymi, jak moduł sprężystości
(Younga) E i współczynnik Poissona ν. W teorii sprężystości znana jest relacja:
G=

E
2(1 + ν )

(4)

Powyższe związki są dobrze znane i stosowane od dawna w mechanice materiałów,
w tym w mechanice gruntów. Zostały również zastosowane przy analizie dynamiki gruntu,
w badaniach na stole sejsmicznym, ale z mizernym rezultatem. Jednym z elementów analizy
było wyznaczenie osiadań warstwy suchego gruntu, dla zadanej historii poziomego przyspieszenia. Przy obliczaniu osiadań należało znać wartość G, którą przyjęto w postaci (3),
gdzie współczynnik G0 został określony doświadczalnie z badań trójosiowych. Otrzymane
teoretycznie wyniki osiadań były znacznie mniejsze od tych pomierzonych. Wstępna analiza
tych wyników wykazała, że problem może tkwić w niewłaściwym przyjęciu wartości modułu ścinania.
Badania na stole sejsmicznym dotyczyły warstwy gruntu o miąższości 16 cm, a zatem bardzo małej. Maksymalne naprężenie pionowe, u podstawy tej warstwy, wynosiło
σz = 0,0256 × 105 N/m2, zaś średnie naprężenie efektywne, przy założeniu K0 = 0,5 zaledwie
p’ = 0,017 × 105 N/m2. Problem jest w tym, że moduły występujące w związkach (1) i (2)
były wyznaczane przy poziomie naprężeń wyższym o 2 rzędy wielkości od tych na stole
sejsmicznym. Jak dotąd nie ma badań geotechnicznych, które rzuciłyby światło na moduł
ścinania gruntu przy tak małych naprężeniach. Tatsuoka i inni [10] przyjmują w swoich badaniach jako dolną granicę małego naprężenia 0,05 × 105 N/m2, a zatem wielkość 3-krotnie
mniejszą od wartości średniego naprężenia efektywnego u podstawy warstwy badanej na
stole sejsmicznym. W połowie tej warstwy ta wielkość jest już 6-krotnie mniejsza. Ogólnie
przyjęta wartość modułu ścinania (3) zależy jeszcze od pierwiastka ze średniego naprężenia
efektywnego!
Dyskusja sprowadza się zatem do problemu: jak wygląda kształt krzywej naprężenia –
odkształcenie postaciowe w początku układu współrzędnych τ – γ? W porównaniu ze skalą
rzeczywistych problemów geotechnicznych 16 cm grubość warstwy badanej na stole sejsmicznym jest czymś pomijalnym. Ale w badaniach laboratoryjnych już tak nie jest, jeżeli
chcemy z nich wyciągać wnioski o charakterze ogólnym.
Aby poradzić sobie z wymienionym problemem, zagadnienie sformułowano w inny sposób.
A mianowicie zapytano, jaki powinien być moduł ścinania gruntu przy małych naprężeniach,
aby uzyskać zgodność pomierzonych osiadań z wielkościami obliczonymi z zastosowaniemmodelu zagęszczania. Zakłada się tu oczywiście, że model zagęszczania obowiązuje w całym
zakresie naprężeń, co też nie jest do końca sprawdzone, ale jest to konsekwentna metodologia.

2. Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest oszacowanie modułu ścinania dla gruntu sypkiego, przy małych naprężeniach, takich jak w laboratoryjnych badaniach na stole sejsmicznym. W tych
badaniach mierzono osiadania warstwy suchego piasku dla zadanej historii przyspieszenia,
głównie o charakterze sinusoidalnym. Następnie obliczono osiadania warstwy, z zastosowa-
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niem modelu zagęszczania, w którym ten moduł ścinania występuje. Zażądano zgodności
predykcji z doświadczeniem i z tego warunku oszacowano możliwą wielkość modułu ścinania dla małych naprężeń. Okazało się, że jest to wielkość znacznie mniejsza niż wynikająca
z klasycznych relacji, przyjętych w geotechnice.
Przeprowadzono dodatkową weryfikację uzyskanych wyników, w aparacie trójosiowym,
z możliwością pomiaru prędkości propagacji fal sejsmicznych, za pomocą piezzoelementów
typu bender. Takie badania pozwalają na pomiar modułu ścinania przy bardzo małych odkształceniach rzędu 10-5–10-6. Uzyskane wyniki są w zakresie dokładności aparatu, ale już na
granicy interesujących nas naprężeń. Naprężenia w próbce przygotowanej do badań w aparacie trójosiowym są nieco wyższe niż te w warstwie gruntu, badanej na stole sejsmicznym,
mimo zastosowania techniki minimalizującej te naprężenia. Oznacza to, że przy dostępnych
metodach eksperymentalnych nie jesteśmy w stanie wyznaczyć wartości modułu ścinania
gruntu przy małych wartościach średniego naprężenia efektywnego, a co najwyżej, możemy
je tylko oszacować. Jedną z metod oszacowania tego modułu jest proponowany pośredni
sposób przez zażądanie zgodności wyników eksperymentów na stole sejsmicznym z przewidywaniami jednej z teorii.
3. Wyznaczenie modułu ścinania z badań trójosiowych
Wykorzystamy tutaj związek (2), który dla konfiguracji trójosiowej przybiera postać skalarną:
q = σ1 − σ 3 = 2G (ε1 − ε3 ) = 3Gε q

(5)

gdzie:

εq – 2(ε1 – ε2)/3;
σ1, ε1 – naprężenie i odkształcenie pionowe;
σ3, ε3 – naprężenie i odkształcenie poziome.
Moduł ścinania można wyznaczyć na podstawie krzywych dewiator naprężenia–dewiator
odkształcenia, otrzymanych z doświadczeń przeprowadzonych przy stałej wartości średniego naprężenia p, por. Sawicki i Świdziński [8]. Syntezę takich badań przedstawiono na rys.
1, gdzie na osi poziomej umieszczono bezwymiarowe naprężenie η = q/p, zaś na osi pionowej zmienną ε q / p . Te nowe zmienne pozwoliły na przedstawienie różnych krzywych,
otrzymanych z doświadczeń przy różnych wartościach p = const, w postaci jednej wspólnej
krzywej, którą można aproksymować wzorem:
εq
p
gdzie:

=

cη
η '' − η

(6)

c – stała dla danego piasku,
η’’ – wartość bezwymiarowego naprężenia η odpowiadająca stanowi granicznemu
(warunkowi Coulomba-Mohra).
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Rys. 1. Uniwersalna krzywa naprężenie–odkształcenie postaciowe, przy ścinaniu piasku w aparacie
trójosiowym
Fig. 1. Common stress- shear strain curve from triaxial test of sand

Krzywa 0abd dąży do asymptoty, gdy η → η’’, gdyż wielkość η’’ odpowiada tzw. stanowi
ustalonemu (płynięcie gruntu przy stałym naprężeniu i stałej objętości). Związek (6) można
przekształcić do postaci danej wzorem (5), w wyniku otrzymując:

G=

η '' p
3(ε q + c p )

(7)

Tak wyznaczony moduł ścinania bezpośrednio zależy od odkształcenia postaciowego,
średniego naprężenia i od kąta tarcia wewnętrznego (przez η’’), a zatem od wielkości, które
już dawno zidentyfikowano jako mające wpływ na G. Można go też uzależnić od stopnia
zagęszczenia, gdyż c oraz η’’ zależą od początkowej wartości e. Wówczas mielibyśmy pełen
opis modułu G dla piasków.
Budowa równania (7) przypomina klasyczne już równania na moduł ścinania gruntu przy
obciążeniach cyklicznych, por. [3, 4]. Jeżeli w mianowniku związku (7) pominie się wielkość
εq jako małą w porównaniu z wielkością c p , to otrzymamy równanie o kształcie związku
(3), gdzie G0 = η’’/3c.
Jednostki i wartości parametrów
W pracy Sawickiego i Świdzińskiego [8], jak też w innych publikacjach tych autorów,
zastosowano jednostkę naprężenia 105 N/m2 oraz jednostkę odkształcenia 10-3. Oznacza to
m.in., że do wzorów typu (7) podstawia się jedynie mnożniki przy tych jednostkach. Jeżeli
p = 200 kPa = 2 × 105 N/m2, to do wzoru (7) podstawiamy 2 itd. Przy takich jednostkach, dla
modelowego gruntu „Skarpa” (piasek pobrany z konkretnego miejsca, a później używany do
badań laboratoryjnych) parametr c = 1,9. Wielkość η’’ = 1,375 dla kąta tarcia wewnętrznego
φ = 34° oraz 1,68 dla φ = 41°. Wielkości te odpowiadają słabo zagęszczonemu i zagęszczonemu piaskowi „Skarpa”, a zatem zależą od początkowej wartości e.
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Wielkość G0, zdefiniowana wzorem (3), jest rzędu jedności dla przyjętych jednostek.
Jeżeli G0 = 0,7 oraz p = 200 kPa = 2 × 105 N/m2, to wówczas
=
G 0=
, 7 2 0, 99. Jednostką
8
2
tak zdefiniowanego modułu ścinania jest oczywiście 10 N/m .
Krzywą z rys. 1 wyznaczano dla wartości p z przedziału 1–4, w przyjętej jednostce naprężenia, czyli w zakresie od 100 do 400 kPa. Przypomnijmy, że maksymalne średnie naprężenie u podstawy warstwy badanej na stole sejsmicznym wynosiło 0,017, a w połowie tej –
0,01, a zatem było o dwa, a może nawet o trzy rzędy wielkości mniejsze. Na te problemy nie
zwraca się należytej uwagi w mechanice gruntów, gdyż może się to kojarzyć z zaburzeniami
wokół początku układu współrzędnych z rys. 1, już na początku eksperymentu, a takie sprawy zwykle pomijano, ogólnikowo się tłumacząc. Najważniejsze, że otrzymywano porządne
wykresy dla „normalnych” zakresów naprężeń.
Jak już wspomniano, analizowany problem nie jest wcale trywialny, gdyż dotyczy interpretacji wyników badań laboratoryjnych w małej skali, co potem ma doprowadzić do wniosków o znaczeniu ogólnym. Jest to również głębokie pytanie o sens badań na stole sejsmicznym, którym przypisuje się coraz większe znaczenie.
Zależność modułu ścinania od odkształcenia

Rys. 2. Zależność modułu ścinania piasku od amplitudy odkształcenia postaciowego
Fig. 2. Shear modulus versus shear strain amplitude

Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie ważną zależność modułu ścinania od amplitudy odkształcenia postaciowego [3]. Dla małych odkształceń, 10-5 = 10-2 ×(10-3), ten moduł
jest rzędu 1. Przy odkształceniach 10-2 = 10 × (10-3) jest on już o rząd wielkości mniejszy,
czyli G = 0,1. Na osi poziomej rys. 2 zastosowano skalę logarytmiczną. Powyższy rysunek
sporządzono na podstawie badań prostego cyklicznego ścinania. Związek ten jest spójny
z relacją (7), co można prosto wykazać. Dla uproszczenia przyjmijmy η’’p/3 = 1, c p = 1.
Wówczas wzór (7) przybiera postać: G = 1(1 + εq). Dla εq = 10-2 otrzymujemy G = 0,99.
Podstawiając εq =10, dostajemy z kolei G = 0,09. Wielkości te odpowiadają dwóm skrajnym
punktom krzywej z rys. 2. Podobny wynik, jak ten pokazany na rys. 2, uzyskali też inni autorzy, por. np. [2].
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4. Oszacowanie osiadania warstwy gruntu badanej na stole sejsmicznym
Zdjęcie stołu sejsmicznego, będącego na wyposażeniu Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej, przedstawiono na rys. 3. Urządzenie składa się ze sterowanej komputerowo platformy (stołu), na której umieszcza się badany obiekt. Może to
być np. model konstrukcji, a w opisywanym przypadku była to warstwa gruntu umieszczona w szklanym akwarium. Akwarium było przymocowane do stołu, a jego szklane ściany
umożliwiały obserwację zachowania się tej warstwy gruntu, poddanej różnym historiom
poziomego przyspieszenia. Podczas eksperymentów mierzono osiadanie warstwy. W trakcie pierwszych doświadczeń pojawiły się różne problemy, np. związane z oddziaływaniem
pionowych ścianek akwarium na warstwę gruntu, co ma duży wpływ na warunki brzegowe
w przypadku analizy teoretycznej tego eksperymentu. Z tym problemem sobie poradzono,
przeprowadzając analizę statyczną dopuszczalnego pola naprężenia w gruncie, z uwzględnieniem specyficznych warunków brzegowych, por. [5].

Rys. 3. Stół sejsmiczny z akwarium wypełnionym gruntem (fot. M. Kulczykowski)
Fig. 3. Shaking table with test box filled with sand (Photo M. Kulczykowski)

Większość eksperymentów była przeprowadzona dla sinusoidalnego przyspieszenia, np.
dla amplitudy poziomego przyspieszenia cyklicznego A0 = 0,2 g oraz częstości kołowej ω =
12,57 s-1, co odpowiada dwóm cyklom na sekundę. Osiadanie 16 cm warstwy, po N = 120
cyklach poziomego przyspieszenia, wyniosło 2 mm, czyli średnie odkształcenie objętościowe wyniosło εv = ∆H/H = 2/160 =12,5 × 10-3. Pozostałe wyniki są podobne, ale nie są one
konieczne do celów niniejszego artykułu.
Stan naprężenia w warstwie gruntu składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to naprężenia geostatyczne:
σ z = γz , σ x = K 0 σ z

(8)
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gdzie:

σz – naprężenie pionowe;
σx – naprężenie poziome;
K0 – współczynnik parcia bocznego;
γ – ρg = ciężar własny suchego gruntu;
ρ – gęstość suchego gruntu;
g – przyspieszenie ziemskie.
Oś z jest skierowana w dół, powierzchni warstwy odpowiada z = 0. Na ten stan nałożone
jest cykliczne naprężenie ścinające τ dane wzorem:
τ = ρAz

(9)

gdzie: A = A0sinωt jest poziomym przyspieszeniem gruntu.
Łączny stan naprężenia nie może przekroczyć warunku stanu granicznego Coulomba-Mohra. Sawicki i inni [5] wykazali, że jeśli amplituda poziomego przyspieszenia staje się
na tyle duża, iż naprężenia osiągają stan graniczny, to grunt się adaptuje do tej nowej sytuacji
przez wzrost współczynnika K0. Odpowiada to doświadczalnie zaobserwowanemu wzrostowi naprężeń bocznych, wygenerowanemu przez obciążenia cykliczne.
Odkształcenie postaciowe jest związane z naprężeniem ścinającym relacją (1), czyli
przez moduł ścinania. Dla zadanego przyspieszenia potrafimy wyliczyć τ ze wzoru (9). Następnie, znając G, wylicza się γ. Wielkość ta występuje w równaniu na obliczenie funkcji
zagęszczania gruntu Φ, por. [4]:
Φ = C1 ln(1 + C2ζ)

(10)

gdzie: C1 i C2 są współczynnikami liczbowymi, wyznaczanymi doświadczalnie dla konkretnego piasku, zaś bezwymiarowa zmienna ζ dana jest wzorem:
1 2
γ0 N
4

ζ=

(11)

Przez γ0 oznaczono amplitudę odkształcenia postaciowego. Funkcja zagęszczania jest
zdefiniowana jako zmiana porowatości gruntu n, odniesiona do porowatości początkowej n0:

Φ=

n0 − n
n0

(12)

Powyższa funkcja jest związana z odkształceniem objętościowym następującym wzorem:
εv =

n0
Φ
1 − n0

(13)
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Pierwsze oszacowanie osiadania warstwy
Powyższe wzory definiują dosyć prosty model zagęszczania gruntu poddanego obciążeniom cyklicznym, który już znalazł zastosowanie do wielu zagadnień o znaczeniu praktycznym, por. [4, 6, 7]. Poniżej ten model zostanie zastosowany do oszacowania osiadań warstwy
gruntu badanej na stole sejsmicznym. Dla uproszczenia analizy, obliczenia przeprowadza się
dla rzędnej odpowiadającej połowie miąższości skarpy z = 0,08 m, a całkowity rezultat się
uśrednia.
Przyjmuje się następujące dane: γ = 0,1635 ×105 N/m2; G0 = 0,7; C1 = 14; C2 = 0,34;
n0 = 0,4; K0 = 0,6; A0 = 0,2 g; ω = 12,57 s-1; N = 120.
Dla powyższych danych obliczono następujące wielkości:
σ z = 0, 0131; σ x = 0, 00785; τ = 0, 0026
=
G 0=
, 7 p 0, 7 0, 0096 = 0, 0687
γ 0 = τ 0 / G = 0, 0026 / 0, 0687 = 0, 0379
Φ = 14 ln(1 + 0, 03792 × 120 / 4) = 0, 205
εv =

n0
Φ = 0,137
1 − n0

Pomierzone średnie odkształcenie objętościowe warstwy było o 2 rzędy wielkości większe (εv =12,5). Jest to duża różnica, której przyczyną jest przypuszczalnie niski poziom naprężeń w warstwie gruntu badanej na stole sejsmicznym. Dla tak małych naprężeń dyskusyjne stają się klasyczne równania opisujące moduł ścinania, a być może również sama teoria
zagęszczania. Istnieje również bariera możliwości doświadczalnego sprawdzenia wyników,
gdyż dokładność dostępnych komercyjnie czujników jest na poziomie teoretycznie oszacowanych wartości naprężeń.
Wobec powyższego, pozostaje jeszcze jeden sposób, aby zażądać zgodności teorii z eksperymentem. Załóżmy, że teoria zagęszczania jest prawidłowa i obowiązuje nawet dla bardzo
małych naprężeń. Tego doświadczalnie nie sprawdzono, gdyż nie było takiej technicznej
możliwości. Natomiast przy założeniu, że teoria zagęszczania jest prawdziwa, możemy spytać o to, jaki powinien być moduł ścinania, aby uzyskać zgodność.
5. Oszacowanie modułu ścinania na podstawie teorii zagęszczania
Żądamy, aby odkształcenie w połowie miąższości skarpy było takie, jak pomierzone
w doświadczeniu, czyli εv = 12,5 Z równania (13) obliczamy odpowiadającą mu funkcję
zagęszczania Φ = 18,75. Z kolei, z równania (10) obliczamy odpowiadającą temu wartość
amplitudy odkształcenia postaciowego: γ0 = 0,525. Należy pamiętać, że jednostką odkształcenia jest 10-3. Ze związku (1) obliczamy wartość modułu ścinania na głębokości z = 0,08 m:
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w wyniku: G0 0=
G = 0,0026/0,525 ≈ 0,005. Równanie (3) daje=
, 005 / 0, 0096 0, 05 . Zauważmy, że jest to wielkość 0,7/0,05 = 14 razy mniejsza od pierwotnie założonej wartości G0.

6. Oszacowanie modułu ścinania z badań sejsmicznych w aparacie trójosiowym
Badania przeprowadzono w cyklicznym aparacie trójosiowym Enel-Hydro, z zastosowaniem piezzoelementów typu bender, które umożliwiają pomiar prędkości propagacji fali
ścinania wzdłuż próbki gruntu, rys. 4. Z takich pomiarów można oszacować moduł ścinania
gruntu, przy bardzo małych odkształceniach. Wysokość próbki wynosząca 140 mm jest porównywalna z miąższością warstwy gruntu badanej na stole sejsmicznym. Pewien problem
jest związany z realizacją początkowego stanu naprężenia w próbce. Aby pomiar propagacji
fali był w ogóle możliwy, piezzoelementy, które są wtopione w podstawę (rys. 4b) oraz górny
korek zamykający próbkę, muszą być w niej zagłębione, por. np. [9]. To, z kolei, wiąże się
z wprowadzeniem do próbki dodatkowych naprężeń pionowych, które trudno oszacować.
Przy tak niskim poziomie naprężeń może to mieć istotny wpływ na wyniki doświadczeń.
Aby maksymalnie obniżyć poziom naprężenia w próbce, badano ją przy zerowym ciśnieniu
wody w komorze, tylko w gumowej osłonie. Ta osłona wprowadza do próbki pewien rezydualny stan poziomego naprężenia, który również może mieć wpływ na wyniki doświadczeń.
                  a)                                                  b)

Rys. 4. Trójosiowy aparat Enel-Hydro: a) element typu bender zatopiony w podstawie aparatu,
b) (fot. W. Świdziński)
Fig. 4. Triaxial apparatus of Enel-Hydro type (a) bender element (b), (Photo W. Świdziński)

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pokazują, że wartość modułu ścinania wynosi, w tym przypadku: G = 0,3, oczywiście w jednostce 108 N/m2. Odpowiada to wartości
=
G0 0=
, 3 / 0, 0096 3, 06. Jest to wielkość 60 razy większa niż przewidziana poprzednio.
Zgodnie z rys. 2 można ją zmniejszyć o rząd wielkości, ze względu na poziom odkształceń
postaciowych, ale ciągle pozostaje 6-krotna różnica. W środowisku geotechnicznym daje się
zauważyć pewien sceptycyzm odnośnie do stosowania pewnych technik laboratoryjnych, jak
przykładowo elementów typu bender [1].
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7. Wnioski
Problem modułu ścinania jest bardzo ważny w geotechnice. Poświęcono mu wiele uwagi
w literaturze, dochodząc do ogólnie zaakceptowanych wyników, że ten moduł zależy od
średniego naprężenia efektywnego, odkształcenia postaciowego oraz od początkowego stanu gruntu, por. Wprowadzenie. Wyniki te otrzymano w wielu niezależnych laboratoriach
i wchodzą już one w skład klasycznego kanonu mechaniki gruntów. Doświadczenia te jednak
nie obejmowały analizy zachowania się gruntu przy tak małych naprężeniach, jak te podczas
badań na stole sejsmicznym, co częściowo przeanalizowano w niniejszej pracy. Najważniejsze rezultaty można streścić następująco:
1. Pokazano, że przyjęcie w analizie teoretycznej wartości modułu ścinania, wyznaczonych
przy naprężeniach wyższych niż występujące w warstwie gruntu badanego na stole sejsmicznym prowadzi do wyliczenia osiadań znacznie mniejszych niż pomierzone.
2. Postawiono pytanie: jaki powinien być moduł ścinania, aby uzyskać zgodność obliczonych teoretycznie osiadań z pomierzonymi? Dla uśrednionych danych, odpowiadających
doświadczeniu, otrzymano, że wielkość G0 powinna być 14 razy mniejsza od wartości
pierwotnie przyjętej do obliczeń.
3. Przeprowadzono wstępne badania sejsmiczne w aparacie trójosiowym, które polegały na
pomiarze prędkości propagacji fali ścinania w próbce gruntu i na tej podstawie wyliczeniu modułu ścinania. Do próbki przyłożono możliwie minimalne naprężenia wynikające
z technicznych możliwości pomiaru. Otrzymano wartość modułu ścinania aż 60-krotnie
wyższą niż obliczona teoretycznie i ponad 4-krotnie wyższą od tej przyjętej do wstępnych
obliczeń. Tę wysoką wartość G można zredukować, zgodnie z krzywą z rys. 2. Propagacja
fali ścinania wywołuje bardzo małe odkształcenia, a zatem wyznaczony moduł odpowiada początkowi krzywej z rys. 2. W badaniach na stole sejsmicznym występują znacznie
większe odkształcenia, rzędu 10-3, dla których G powinien być ok. 5-krotnie mniejszy,
zgodnie z rys. 2. Oznacza to m.in. zgodność modułu ścinania wyznaczonego z prędkości
propagacji fali ścinania z wartością modułu przyjętego do wstępnych obliczeń. Ale ciągle
jest to moduł o rząd wielkości większy niż wartość G, dla której otrzymuje się zgodność
obliczonych osiadań z pomierzonymi.
4. Przedstawiona analiza pozwala jedynie na pewne oszacowania modułu ścinania, gdyż
operuje się uśrednionymi danymi. W rzeczywistości, rozkład naprężeń w warstwie gruntu
jest niejednorodny, np. naprężenie σz wzrasta liniowo wraz z głębokością. Przy górnej
powierzchni warstwy te naprężenia są praktycznie zerowe. Problem modułu ścinania przy
małych naprężeniach wymaga dalszych badań, chociażby ze względu na poprawną interpretację wyników badań na stole sejsmicznym.
Niniejszą pracę napisano w ramach projektu badawczego N N506 072938, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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KRZYSZTOF STERNIK*

STATECZNOŚĆ OBWAŁOWANIA OSADNIKA PŁYNNYCH
ODPADÓW KOPALNIANYCH W ŚWIETLE ANALIZY
NUMERYCZNEJ
STABILITY OF THE LIQUID MINE WASTES SETTLER’S
EMBANKMENT IN LIGHT OF NUMERICAL ANALYSIS

Streszczenie
Po kilkunastu latach bezawaryjnej eksploatacji nastąpiła utrata stateczności obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych. Obwałowanie osadnika wykonane zostało z odpadów
pogórniczych. Na awarię mogły mieć wpływ różne czynniki, w tym: lokalne osłabienie materiału obwałowania, rozszczelnienie konstrukcji obwałowania umożliwiające filtrację przez jego
korpus, oddziaływanie intensywnych opadów atmosferycznych oraz oddziaływanie wstrząsów
indukowanych eksploatacją w sąsiednich kopalniach. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej stateczności skarp obwałowania, w których uwzględniono wpływ wybranych
czynników destabilizujących. Uwzględnienie zespołu niekorzystnych czynników pozwoliło na
ocenę zagrożenia osadnika awarią.
Słowa kluczowe: stateczność skarpy, metoda elementów skończonych, metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie
Abstract
After a dozen or so years of failure-free exploitation the embankment of liquid mine waste
settler lost its stability. The embankment has also been made of mine wastes. Failure could
have been caused by various factors, including: the local weakness of embankment’s material,
seepage through embankment and rain impact on its head and external slope. The paper presents results of numerical analyses of embankments stability that take into account the above
destabilizing factors. Increasing number of the factors assumed in the analyses shows increasing possibility of embankment failure.
Keywords: slope stability, finite element method, shear strength reduction method
* Dr inż. Krzysztof Sternik, Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

104
c
φ
Is
k
q
F

–
–
–
–
–
–

Oznaczenia
spójność
kąt tarcia wewnętrznego
wskaźnik zagęszczenia
współczynnik filtracji
wydatek filtracji
współczynnik bezpieczeństwa skarpy
1. Wstęp

Mnogość i różnorodność czynników mających wpływ na właściwą pracę osadnika materiałów odpadowych i jego awarię plasują tę tematykę w gronie problemów poruszanych od
dawna i stale aktualnych.
Stateczność obwałowań i skarp może być analizowana tradycyjnymi metodami równowagi granicznej [7] lub coraz powszechniej stosowanymi metodami numerycznymi, w tym
MES [8]. Dostępne są liczne publikacje analizujące wpływ różnych czynników na utratę stateczności skarp hydrotechnicznych budowli ziemnych, w tym obwałowań osadników [1–5].
Wśród nich szczególną grupę stanowią publikacje analizujące wpływy dynamiczne zarówno
w ujęciu doświadczalnym [9], jak i numerycznym [6, 10, 14].
Materiały odpadowe pochodzące z wydobycia węgla kamiennego często są transportowane i składowane w formie płynnej w specjalnie do tego przeznaczonych osadnikach.
Transport rozdrobnionej skały płonnej odbywa się w postaci zawiesiny wodnej rurociągiem
mułowym do pierwszej komory osadnika, gdzie następuje wstępne oddzielenie części stałych od wody nadosadowej w procesie sedymentacji. Następnie woda nadosadowa jest odprowadzana do drugiej komory. Większość mułu jest zatrzymywana w pierwszej komorze
osadnika, pozostała część osadza się w komorze drugiej. Woda nadosadowa z drugiej komory jest odpompowywana i tłoczona rurociągiem powrotnym do ponownego wykorzystania
w zakładzie przeróbczym.
W czasie użytkowania jednego z osadników na Górnym Śląsku nastąpiła awaria polegająca na przerwaniu obwałowania komory osadnika i wylaniu się płynnych odpadów na
przyległy teren. Wyrwa w wale została niezwłocznie naprawiona, co pozwoliło na dalsze
użytkowanie osadnika.
W niniejszym artykule opisano próbę dojścia do przyczyn awarii na drodze numerycznej. Studium parametryczne obejmuje wiele analiz metodą elementów skończonych, w których uwzględniono obniżone w stosunku do projektowych wartości parametrów wytrzymałościowych obwałowania, wpływ na stateczność filtracji przez wał wody
z zawiesiny oraz opadów atmosferycznych, które wystąpiły w okresie poprzedzającym
awarię.
2. Opis podłoża i budowy zbiornika
Przedmiotowy osadnik usytuowany jest na terenie, który w przeszłości podlegał wpływom deformacji górniczych, niemniej na skutek zakończenia eksploatacji od kilkudziesięciu
lat teren ten uważa się za uspokojony górniczo.
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Osadnik składa się z dwóch komór (kwater): pierwsza o powierzchni 36 100 m2, druga o
powierzchni 27 800 m2. Komory odgrodzone są groblą. Od strony wschodniej i południowej
otoczone są specjalnie zaprojektowanym obwałowaniem, a od strony północnej i zachodniej
przylegają do istniejącej hałdy odpadów. Widok osadnika przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Widok osadnika odpadów kopalnianych
Fig. 1. View of the mine wastes settler

Obwałowanie osadnika zbudowane jest również z odpadów kopalnianych, podobnych do
tych, które są składowane. Zbudowano je zgodnie z projektem, który zakładał wbudowywanie
materiału odpadowego warstwami o miąższości 0,3–0,4 m i zagęszczenie do wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 0,92. Wysokość obwałowania wynosi 6,0 m, a nachylenie skarp 1:1,75.
Przekrój poprzeczny przez osadnik wraz z charakterystycznymi wymiarami i dopuszczalnym maksymalnym poziomem składowanych odpadów pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Przekrój osadnika
Fig. 2. Cross-section of the mine wastes settler

Podłoże osadnika w przypowierzchniowej strefie budują spoiste utwory czwartorzędowe
w postaci glin pylastych i piaszczystych o miąższości od 0,8 do 3,2 m. Poniżej zalegają grunty niespoiste: piaski drobne i średnie, a miejscami pospółki i żwiry, o miąższości od 3,5 do
8,5 m. Pod warstwą gruntów niespoistych zalegają ponownie gliny zwięzłe zwietrzelinowe
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o miąższości od 0,6 do 1,0 m. Jeszcze niżej zalegają utwory triasu: zwietrzałe wapienie, dolomity, margle, piaskowce. Ich miąższość waha się od ok. 22 m do ponad 70 m.
Można uznać, że podłoże osadnika jest nieprzepuszczalne. Dodatkowo wzmocnione zostało materiałem kamiennym.
Skarpy osadnika wykonano ze skały płonnej hałdy z zastosowaniem izolacji wodoszczelnej z warstwy gliny i iłów o grubości ok. 0,3 m. Sam materiał skały płonnej przewidziany
projektem do budowy obwałowania był mieszaniną skruszonych skał ilastych o uziarnieniu
mniejszym od 50 mm i sklasyfikowany został jako grunt gruboziarnisty z dominacją frakcji
żwirowej, mający cechy pośrednie między gruntami sypkimi i spoistymi. Materiał ten jest
podatny na działanie czynników atmosferycznych (o ile jest wystawiony na ich działanie),
w rezultacie czego z biegiem czasu ulega rozdrobnieniu. Wodoprzepuszczalność materiału
odpadowego jest zróżnicowana i zmienia się w zależności od uziarnienia i upływu czasu.
Wartość współczynnika filtracji k wynosi 10–4 m/s dla materiału świeżego o granulacji piasku
i 10–9 m/s dla materiału rozdrobnionego do postaci iłu. Stąd w projekcie znalazł się zapis
o wykonaniu warstwy uszczelniającej z iłu lub gliny. Jako ochronę warstwy gliny przed przesuszeniem, prowadzącym do spękania i utraty szczelności, przewidziano dodatkową warstwę
piasku pokrywającą skarpy.
3. Charakterystyka geotechniczna materiału obwałowania
Materiał będący produktem zakładu przeróbczego, na terenie którego znajduje się
osadnik, został przebadany pod względem uziarnienia, zagęszczalności i właściwości filtracyjnych [15].
Materiał odpadowy charakteryzuje się bardzo wysoką wartością wskaźnika różnoziarnistości U = 3598, co czyni go potencjalnie bardzo dobrym budulcem obwałowania.
Współczynnik filtracji był badany w szerokim zakresie zagęszczenia materiału odpadowego Is = 0,90–1,00. Wartości stwierdzone badaniami wahały się w granicach k = 7,86 ⋅ 10–4 m/s
dla zagęszczenia Is = 0,90 do k = 9,010–8 m/s dla zagęszczenia Is = 1,0. Wartość współczynnika
filtracji wyraźnie spada wraz z rosnącym zagęszczeniem. Zwraca się jednak uwagę, że przy
niższym zagęszczeniu (Is ≈ 0,90) materiał odpadowy podatny jest na przebicie hydrauliczne,
w wyniku czego istnieje niebezpieczeństwo wymywania frakcji drobniejszych i gwałtownego
wzrostu wodoprzepuszczalności.
4. Stateczność skarpy przewidziana projektem budowlanym
W projekcie obwałowania osadnika, sporządzonego w 1995 r., wykonane zostało
obliczenie stateczności metodą Felleniusa. Sprawdzenie stateczności wykonano dla arbitralnie założonej jednej powierzchni poślizgu. W projekcie nie uwzględniono parcia
zawiesiny odpadów na obwałowanie. Parcie płynnej masy na obwałowanie jest sytuacją
przejściową do momentu sedymentacji i przejścia składowanego odpadu ze stanu płynnego w stały. Wyznaczona w projekcie wartość współczynnika bezpieczeństwa wynosi
F = 1,96.
Wartości obliczeniowe parametrów materiałowych założone w projekcie zestawione są
w tab. 1.
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Ta b e l a 1
Wartości obliczeniowe parametrów materiałowych zastosowanych w projekcie osadnika
spójność
c [kPa]

kąt tarcia wewn. φ [°]

gęstość objętościowa
ρ [t/m3]

obwałowanie (odpad)

16

34

2,2

podłoże

12

14

1,76

5. Czynniki prowadzące do awarii obwałowania
Po kilkunastu latach bezawaryjnej eksploatacji osadnika, bez wcześniejszych oznak
o możliwości wystąpienia awarii, doszło do przerwania ciągłości obwałowania. W jego wyniku zawartość kwatery nr 1 wypłynęła na sąsiadujące z osadnikiem pola oraz bocznicę kolejową. Stan awaryjny pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Awaria obwałowania
Fig. 3. Embankment failure

Precyzyjne ustalenie przyczyn awarii nie jest możliwe. Można jednak wskazać na wiele
czynników, które mogły się do niej przyczynić.
Za podstawową przyczynę można uznać niedostateczne zagęszczenie korpusu obwałowania. Jak podaje Pisarczyk w [1] w budowlach hydrotechnicznych stosuje się zwykle
zagęszczenie nie mniejsze niż Is = 0,95. Przypomnijmy, że projekt osadnika zakładał zagęszczenie Is = 0,92. Przy takim zagęszczeniu wartość współczynnika filtracji jest relatywnie
duża i wzrasta zagrożenie sufozją i przebiciem hydraulicznym.
Drugim czynnikiem mogącym prowadzić do rozszczelnienia obwałowania i, w konsekwencji, umożliwienia filtracji wody ze składowanego materiału przez jego korpus są drgania
pochodzenia górniczego. Teren, na którym znajduje się osadnik, wobec zakończonej 30 lat
wcześniej eksploatacji górniczej, uznany został za uspokojony. Niemniej, stacje geofizyki
górniczej kilku okolicznych kopalń zarejestrowały w okresie bezpośrednio poprzedzającym
awarię kilkanaście wstrząsów, z których najsilniejsze charakteryzowały się energią dochodzącą do 8⋅107 J i przyspieszeniem 174 mm/s2. Podkreślić należy, że stacje geofizyki górniczej są oddalone od osadnika o 5–8 km, a zatem wartości parametrów wstrząsów w rejonie
posadowienia osadnika mogły być znacznie mniejsze.
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Jako bezpośrednią przyczynę utraty stateczności obwałowania podać należy filtrację
wody. Na obwałowanie, oprócz wody pochodzenia przemysłowego, oddziaływały opady
atmosferyczne. Zauważmy, że awaria wystąpiła w okresie późnowiosennym, charakteryzującym się zwiększoną ilością opadów. Intensywne opady mogły się przyczynić do rozrzedzenia zawiesiny odpadów oraz do podniesienia się poziomu wód nadosadowych i ich przelania
przez koronę skarpy, inicjującego gwałtowny przebieg procesu erozyjnego.
Bez względu na faktyczny procentowy udział poszczególnych czynników w spowodowaniu utraty stateczności obwałowania, stwierdzić można, że wszystkie one przyczyniły się
do obniżenia wartości parametrów wytrzymałościowych i rozszczelnienia jego konstrukcji.
6. Obliczenia stateczności skarpy
6.1. Założenia do obliczeń
Analizy stateczności obwałowania osadnika wykonane zostały z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES). Do wyznaczenia współczynnika bezpieczeństwa użyty został algorytm redukcji wytrzymałości na ścinanie (c-φ redukcja). Analizy stateczności
przeprowadzone zostały za pomocą programu MES Z_Soil v. 10.19. Opis reakcji gruntów na
obciążenie odbywał się przy założeniu sprężysto-plastycznego modelu z warunkiem zniszczenia Coulomba-Mohra, niestowarzyszonego prawa płynięcia plastycznego (kąt dylatacji
ψ = 0) oraz płaskiego stanu odkształcenia.
Naprężenia pierwotne (początkowe) wprowadzono do modelu, zakładając współczynnik
parcia spoczynkowego K0 = 1–sin φ.
Najpierw wykonana została analiza stateczności dla wartości parametrów założonych
w projekcie (tab. 1). W analizie uwzględniono parcie zawiesiny odpadów na wewnętrzną
skarpę obwałowania. Na tym etapie założono, że obwałowanie jest szczelne i nie występuje
filtracja. Wyniki tej analizy stanowią tło do dalszych rozważań.
W dalszych analizach założono, że korpus obwałowania uległ lokalnemu rozluźnieniu,
co umożliwiło przepływ wody nadosadowej przez obwałowanie, a wartości jego parametrów wytrzymałościowych uległy obniżeniu. Założono filtrację ustaloną przez obwałowanie
posadowione na nieprzepuszczalnym podłożu. Współczynnik filtracji obwałowania przyjęto
o wartości k = 0,48 m/d = 5,55⋅10–6 m/s. Dodatkowe oddziaływanie opadów atmosferycznych uwzględniono, zakładając na koronie obwałowania i skarpy zewnętrznej (odpowietrznej) wydatki filtracji odpowiadające silnemu opadowi q = 0,18 m/d [12].
Odpady górnicze są materiałem z natury bardzo niejednorodnym i nawet przy jednorodnym zagęszczeniu wykazują znaczne zróżnicowanie wytrzymałości, a co za tym idzie
– wartości c i φ. Skarżyńska [13] podaje wartości parametrów, jakimi mogą charakteryzować
się odpady pogórnicze o zróżnicowanym zagęszczeniu. Można zatem założyć, że w obwałowaniu zagęszczonym w sposób jednorodny do wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 0,92
wystąpiła lokalnie strefa o obniżonej wytrzymałości w stosunku do założonej w projekcie.
Przeprowadzone zostały analizy stateczności obwałowania dla wartości parametrów c = 12
kPa i φ = 27°.
Aby pokazać, jak zmieniające się wartości parametrów wytrzymałościowych, filtracja
oraz opady atmosferyczne wpływają na stateczność korpusu obwałowania, zrealizowano warianty numerycznej analizy stateczności zakładające:
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1) wartości parametrów przyjęte w projekcie – obwałowanie szczelne (filtracja przez korpus
nie występuje), nie obciążone parciem zawiesiny;
2) wartości parametrów przyjęte w projekcie – obwałowanie szczelne (filtracja przez korpus
nie występuje), obciążone parciem zawiesiny;
3) wartości parametrów przyjęte w projekcie – obwałowanie nieszczelne (filtracja ustalona
przez obwałowanie), obciążone parciem zawiesiny;
4) wartości parametrów przyjęte w projekcie – obwałowanie nieszczelne (filtracja ustalona
przez obwałowanie), obciążone parciem zawiesiny i oddziaływaniem opadów;
5) obniżone wartości parametrów – obwałowanie nieszczelne (filtracja ustalona przez obwałowanie), obciążone parciem zawiesiny;
6) obniżone wartości parametrów – obwałowanie nieszczelne (filtracja ustalona przez obwałowanie), obciążone parciem zawiesiny i oddziaływaniem opadów.
Model MES z warunkami brzegowymi, w tym parciem zawiesiny na skarpę wewnętrzną
i wydatkiem filtracji na koronie i skarpie zewnętrznej, pokazano na rys. 4.

Rys. 4. Model MES układu obwałowania osadnika z podłożem
Fig. 4. FEM model of the embankment-foundation system

6.2. Wyniki analizy stateczności
W wyniku przeprowadzonych wariantów analizy stateczności wyznaczone zostały wartości współczynnika bezpieczeństwa F (tab. 3).
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Ta b e l a 3
Wartości współczynnika bezpieczeństwa dla analizowanych wariantów
Przypadek

Współczynnik bezpieczeństwa F

Parametry projektowe, obwałowanie szczelne, bez parcia
zawiesiny

1,70

Parametry projektowe, obwałowanie szczelne, parcie zawiesiny

1,69

Parametry projektowe, filtracja przez obwałowanie, parcie
zawiesiny

1,40

Parametry projektowe, filtracja przez obwałowanie, parcie
zawiesiny, oddziaływanie opadu

1,31

Parametry obniżone, filtracja przez obwałowanie, parcie
zawiesiny

1,28

Parametry obniżone, filtracja przez obwałowanie, parcie
zawiesiny, oddziaływanie opadu

1,19

Dla analizowanych wariantów układu obwałowanie–podłoże, po przeprowadzeniu redukcji wytrzymałości na ścinanie, uzyskano bardzo zbliżone deformacje modelu. Na rys. 5
przedstawiono przykład zdeformowanego modelu w fazie utraty stateczności obwałowania
z filtracją i zadanym wydatkiem filtracji symulującym oddziaływanie opadu atmosferycznego na koronie i skarpie odwodnej.

Rys. 5. Przemieszczenia w fazie utraty stateczności obwałowania z filtracją i oddziaływaniem opadu
atmosferycznego
Fig. 5. Displacements at failure of the slope with seepage and rain flux
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      a)

        b)

Rys. 6. Rozkład ciśnienia wody w porach w obwałowaniu: a) filtracja bez oddziaływania opadu,
b) filtracja z opadem na koronie i skarpie
Fig. 6. Pore pressure distribution in embankment: a) seepage without rain flux, b) seepage with flux
over head and slope
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       a)

       b)

Rys. 7. Położenie krzywej depresji: a) filtracja bez oddziaływania opadu, b) filtracja z opadem
na koronie i skarpie
Fig. 7. Location of a phreatic line: a) seepage without rain flux, b) seepage with flux over head
and slope

Na rysunku 6 pokazano rozkłady ciśnień wody w porach na tle zdeformowanych modeli.
Widać tam różnice wynikające z uwzględnienia wydatków filtracji na koronie i skarpie odpowietrznej (rys. 6b) będących wynikiem symulacji oddziaływania opadów atmosferycznych.
Różnice w rozkładach ciśnień przekładają się wprost na położenie krzywej depresji wody
filtrującej przez obwałowanie (rys. 7). Po uwzględnieniu wydatków na koronie i skarpie odpowietrznej strefa nasycenia obejmuje niemal cały przekrój obwałowania.
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7. Wnioski
Osadnik był bezawaryjnie użytkowany w ciągu kilkunastu lat. Zaprojektowane nachylenie skarp obwałowania 1:1,75 i przyjęte wartości parametrów wytrzymałościowych materiału, z którego zostało uformowane zapewnia stateczność skarp obwałowań pod warunkiem ich szczelności i niezmienności struktury. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie
przyczyn, które doprowadziły do utraty stateczności obwałowania. Awaria obwałowania
nastąpiła w okresie wiosennym 2011 r., cechującym się wzmożoną intensywnością opadów
atmosferycznych. Obwałowanie zagęszczone zostało w sposób niedostateczny w stosunku
do zalecanego dla budowli hydrotechnicznych, za którą można uznać osadnik. Literatura (np.
[13]) podaje, że materiał odpadowy nawet równomiernie zagęszczony cechuje się dużym
zróżnicowaniem wartości parametrów wytrzymałościowych. Duży wpływ na wytrzymałość ma wilgotność materiału. Lokalnie parametry mogły mieć niższe wartości niż założone w projekcie. Dodatkowo, na osadnik oddziaływały wstrząsy górnicze pobliskich kopalń.
Utrata stateczności miała charakter nagły i mogła zaistnieć tylko w połączeniu z przebiciem
hydraulicznym, wywołanym filtracją wody pochodzącej ze składowanej w osadniku zawiesiny oraz oddziaływaniem opadów atmosferycznych.
Pomimo, że jako jedną z przyczyn awarii rozważa się wpływ wstrząsów górniczych przeprowadzone obliczenia reprezentują podejście całkowicie statyczne. Wpływ drgań uwzględniono w uproszczonej formie, redukując wartości parametrów wytrzymałościowych obwałowania. Pełna analiza numeryczna wymagałaby uwzględnienia wpływu oddziaływania
dynamicznego wstrząsów.
Przeprowadzona analiza numeryczna miała na celu pokazanie, jak wzrasta zagrożenie
utratą stateczności, gdy w obliczeniach uwzględni się kolejno wszystkie wymienione wyżej czynniki. Wartość współczynnika bezpieczeństwa maleje z wartości 1,69 do 1,19 po
stosunkowo niedużym obniżeniu wartości parametrów wytrzymałościowych obwałowania
(c = 16,2 → 12 kPa, φ = 33,6° → 27°) i uwzględnieniu filtracji. W przypadku dalszego
lokalnego osłabienia korpusu obwałowania można wykazać, że wartość współczynnika F
osiągnie wartość równą 1,0.
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PROGNOZA HYDROGRAMU WYPŁYWU POWSTAŁEGO
W WYNIKU SYMULACJI AWARII ZAPORY BESKO
PREDICTION OF THE OUTFLOW HYDROGRAPH
FOLLOWING THE BESKO DAM BREAK SIMULATION
Streszczenie
Jednym z głównych elementów prognozy hydraulicznych skutków awarii zapory jest określenie najbardziej prawdopodobnej przyczyny jej uszkodzenia oraz ilościowego opisania niekontrolowanego opróżniania zbiornika. W artykule przeanalizowano hydrogramy wypływu
powstałe w wyniku symulacji katastrofy zapory Besko. Przedstawiona w artykule symulacja
została zaimplementowana w modelu obliczeniowym MIKE 11. Awarie zapory modelowano
za pomocą modułu obliczeniowego DAMBRK, natomiast gospodarowanie wodą na zbiorniku
zostało opracowane w procedurze CONTROL OPERATION. Powstające hydrogramy wypływu przez wyrwę przeanalizowano pod kątem maksymalnego wydatku, objętości oraz czasu
narastania i opadania fali.
Słowa kluczowe: awaria zapory, hydrogram wypływu, zapora Besko, MIKE 11
Abstract
When predicting hydraulic effects of a dam failure, it is essential to identify the most likely
cause of the damage and to describe quantitatively the uncontrolled emptying of the reservoir.
The paper analyzes the outflow hydrographs resulting from the Besko Dam break simulation.
The simulation presented in the article has been implemented in a MIKE 11 model. The dam
failure was modeled using the DAMBRK computational module, and the water management in
the reservoir was developed in the CONTROL OPERATION procedure. The resulting outflow
hydrographs were analyzed in terms of the maximum discharge, water volume and the time of
rising and descending of the wave.
Keywords: dam break, outflow hydrograph, the Besko Dam, Mike 11
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1. Wstęp
Wystąpienie katastrofy zapory charakteryzuje się bardzo niewielkim prawdopodobieństwem zajścia, co nie oznacza, że jest niemożliwe. Katastrofa zapory spowodowana jest najczęściej przez wiele czynników występujących jednocześnie. Z danych opracowanych przez
ICOLD – Międzynarodową Komisję Wielkich Zapór [10] dotyczących 150 katastrof, które
wydarzyły się na świecie od początku XX roku, wynika, że w przypadku zapór betonowych,
a tego typu zaporą jest Besko, głównymi przyczynami katastrof są problemy związane z ich
posadowieniem, a zwłaszcza erozja wewnętrzna podłoża (21%) i jego zbyt mała wytrzymałość na ścinanie (21%). Czynnikami dodatkowymi wielu katastrof są awarie urządzeń
upustowych lub zbyt mała ich przepustowość (22%).
Katastrofa zapory prowadzi do nagłego uwolnienia mas wody zgromadzonych w zbiorniku o natężeniu wypływu, które jest nieporównywalne z kulminacją naturalnych wezbrań.
Powstająca w dolinie poniżej zapory fala charakteryzuje się natężeniem przepływu i prędkościami przemieszczania się znacznie większymi niż naturalne fale przepływu wód wielkich
[5, 8]. Zatem zagrożenia związane z jej przejściem w dolinie rzeki poniżej zapory nie można
odnosić do zagrożeń wywołanych przepływem naturalnych wezbrań. Prognozę rozprzestrzeniania się fali w dolinie, wywołanej awarią zapory przeprowadzić można na podstawie symulacji numerycznych [2, 3, 5, 8, 11]. Do podstawowych informacji uzyskiwanych z numerycznego modelowania hydraulicznych skutków awarii zapór należy zaliczyć: maksymalne
rzędne zwierciadła wody w dolinie poniżej zniszczonej zapory, czas dochodzenia czoła fali
spiętrzenia do poszczególnych punktów doliny, zasięg powstałych zalewów oraz prędkość
przepływającej wody. Numeryczne analizy przepływu fali w dolinie rzeki są jedynym narzędziem dostarczającym hipotetycznej informacji związanej z parametrami przepływu wody
oraz zasięgiem potencjalnych zalewów [11]. Znajomość tych charakterystyk wspomaga
opracowywanie planów ewakuacji i ostrzeżenia ludności przed mogącym wystąpić zagrożeniem powodziowym. Kształt hydrogramu wypływu zależy od głębokości i profilu zbiornika,
jak i od kształtu wyrwy, przez którą następuje wypływ wody. Od wartości tych czynników
zależy również całkowita objętość oraz zmiana natężenia wypływu [9]. W analizach zakłada
się, że w pobliżu częściowo uszkodzonej zapory parametry przepływu w dość krótkim czasie
powracają do stanu ustalonego [1].
2. Zbiornik i zapora Besko
Rzeka Wisłok o długości 219 km jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu, a zarazem jedną z największych rzek województwa podkarpackiego. Powierzchnia zlewni Wisłoka wynosi ponad 3500 km2, z czego jej górna część jest obszarem górzystym i zalesionym,
zaś część środkową i dolną stanowią obszary rolniczo-przemysłowe. Na badanym obszarze,
najistotniejszym lewostronnym dopływem jest rzeka Morawa (27,9 km), a prawostronnym
– rzeki Pielnica (29,3 km) i Stobnica (46,5 km). Według MPHP są to dopływy o charakterze
potoków fliszowych, również sam Wisłok ma charakter rzeki fliszowej (rys. 1).
Zbiornik wodny Besko powstał w wyniku przegrodzenia koryta rzeki Wisłok w miejscowości Sieniawa. Elementem piętrzącym jest zapora czołowa betonowa ciężka z jazem II
klasy ważności. Zapora o wysokości 38 m i długości 174 m składa się z 14 samodzielnych
dylatowanych sekcji. Urządzenia upustowe zlokalizowane są w dwóch centralnie usytuowa-
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nych sekcjach przelewowo–spustowych (sekcje nr 7 i 8) – rys. 2. Dwa spusty denne o świetle
2,1 x 1,5 m mają maksymalny wydatek 110 m3/s. Przelew powierzchniowy typu Creagera
o świetle 2 × 11,2 m zamykany jest klapami o wysokości 2,6 m, a jego maksymalny wydatek wynosi 270 m3/s. Dodatkowo występują dwa rurociągi wody biologicznej o średnicy
200 mm zamykane zasuwami o wydatku 0,62 m3/s. Sumaryczna przepustowość urządzeń
przy MaxPP wynosi 380 m3/s.
Zbiornik Besko jest zbiornikiem retencyjnym o maksymalnej głębokości 30 m i średniej
głębokości 12 m. Zbiornik zasilany jest głównie przez rzekę Wisłok, ale również przez potoki: Odrzechowski i Głębokie (rys. 4). Powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie
piętrzenia wynosi 1,31 km2, jego pojemność – 13,70 mln m3, natomiast długość – ok. 5 km.
Charakterystyczne poziomy piętrzenia wynoszą: MaxPP 337,00 m n.p.m., NPP 332,00 m
n.p.m., MinPP 319,80 m n.p.m. Powierzchnia zlewni do przekroju zaporowego wynosi
207 km2. Obiekt przekazano do eksploatacji w 1978 r. Główne funkcje zbiornika to ochrona
przed powodzią doliny Wisłoka poniżej zapory, zaopatrzenie w wodę na potrzeby komunalne, hodowlę ryb oraz cele energetyczne, a także wyrównanie przepływów na rzece poniżej
zapory. Zbiornik i zapora są obiektami należącymi do Skarbu Państwa użytkowanymi przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Rys. 1. Rzeka Wisłok i jej dopływy na badanym obszarze
Fig. 1. The River Wisłok and its tributaries
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Rys. 2. Widok na zaporę od strony wody dolnej
Fig. 2. Tailwater view of the Besko Dam

3. Model obliczeniowy MIKE 11
Model MIKE 11 rozwiązuje za pomocą metody różnic skończonych i schematu niejawnego (6 punktowy schemat Abbott–Ionesku) nieustalony przepływ 1D opisany pełnymi równaniami St. Venanta [12]. Program realizuje obliczenia zarówno w warunkach ruchu wolno
jak i szybko zmiennego oraz pozwala na symulacje stanu ustalonego oraz nieustalonego.
Model uwzględnia wpływ na warunki przepływu obiektów hydrotechnicznych, takich jak
mosty, przepusty oraz zabudowy w postaci obwałowań, grobli, nasypów ziemnych i drogowych, wprowadzając do schematu obliczeniowego adekwatne równania opisujące przepływ
przez te obiekty [4].
Symulacja katastrofy zapory ziemnej i betonowej realizowana jest poprzez moduł DAMBRK. Moduł ten umożliwia modelowanie procesu erozji wyrwy powstałej na skutek jednego z dwóch zdarzeń: przelania wody przez koronę bądź przebicia hydraulicznego (dla zapory
ziemnej). Modelowanie uwzględnia zmienny w czasie proces niszczenia oraz, w przypadku
przelania wody przez koronę, różny kształt wyrwy. Dane potrzebne do obliczeń katastrofy zapory to: geometria zapory, właściwości i parametry materiałowe, początkowe i końcowe rozmiary wyrwy oraz zmienność jej rozmiarów w czasie. Opis procesu rozmycia wyrwy w korpusie zapory ziemnej prognozowany jest z wykorzystaniem formuły Engelunda–Hansena do
opisu intensywności ruchu rumowiska w przekroju wyrwy. W przypadku katastrofy zapory
betonowej istnieje możliwość modelowania nagłego zniszczenia jednej lub kilku sekcji zapory.
Zastosowany w programie moduł CONTROL OPERATION umożliwia zaimplementowanie w modelu reguł sterowania odpływem ze zbiornika zgodnie z instrukcją gospodarowania wody w zbiorniku. Program pozwala także na prognozowanie ruchu fali spiętrzenia
poniżej zapory w warunkach zabudowy hydrotechnicznej koryta obiektami, takimi jak: jazy,
mosty, przepusty, pompownie oraz innymi urządzeniami do regulacji przepływu. Szorstkość
podłoża może być opisana zmiennymi w przestrzeni szorstkości Manninga, Stricklera, Chezy lub Darcy–Weisbacha.
4. Kalibracja i weryfikacja modelu hydrodynamicznego zbiornika Besko
Model hydrodynamiczny zbiornika Besko obejmuje odcinek rzeki Wisłok od wodowskazu Puławy (km 195+220) do początku zbiornika (km 189 + 773), zbiornik o długości 5 km,
zaporę Besko (km 184 + 650) i odcinek rzeki poniżej zapory do wodowskazu Sieniawa (km
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183 + 600) – rys. 4. Obszar zbiornika Besko opisany jest w modelu MIKE 11 za pomocą
50 przekrojów obliczeniowych.
Proces kalibracji modelu zbiornika Besko obejmował poprawne odtwarzanie przez model
krzywej pojemności zbiornika (rys. 3) oraz wydatków urządzeń przelewowych i upustowych
zgodnych z instrukcją eksploatacji obiektu. W opracowanym modelu obszar zbiornika został
zawężony do czaszy głównej (rys. 5). Takie podejście, pomimo bardzo dokładnego odwzorowania czaszy głównej, spowodowało, że objętość zbiornika dla danego poziomu piętrzenia
była zdecydowanie mniejsza od objętości wynikającej z krzywej pojemności zbiornika. Błąd
średni kwadratowy obliczony dla rzędnych piętrzenia wody w zbiorniku wynosił 1,30 m. W
praktyce przyjmuje się, że różnica dla danej objętości zgromadzonej wody w zbiorniku nie
powinna przekraczać różnicy kilku cm w wysokości piętrzenia. W celu zmniejszenia błędu
modelu w ostatnim przekroju obliczeniowym w zbiorniku (km 184 + 673) zaimplementowano
dodatkowe objętości dla każdego z poziomów piętrzenia (MIKE 11 opcja Add. storage area).
Ponieważ do wysokości 315 m n.p.m. model odtwarzał pojemność zbiornika z zadowalającą
dokładnością, iteracyjną procedurę doboru dodatkowych objętości rozpoczęto od tej wysokości
piętrzenia. Błąd średni kwadratowy obliczony dla rzędnych piętrzenia wody w zbiorniku wynosił po kalibracji modelu 0,04 m, a maksymalna różnica wysokości piętrzenia 0,06 m.
Działanie urządzeń upustowych zapory Besko odwzorowano w modelu za pomocą modułu STRUCTURE OPERATION. W module tym definiuje się warunki logiczne, które muszą być spełnione dla określonej reguły sterowania w zależności od dopływu oraz rzędnej
piętrzenia wody w zbiorniku. W module STRUCTURE OPERATION zgodnie z instrukcją
gospodarowania wody dla zbiornika Besko zaimplementowano obowiązujące reguły sterowania.

Rys. 3. Krzywa pojemności zbiornika Besko
Fig. 3. The Besko Reservoir storage curve
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Rys. 4. Lokalizacja przekrojów do modelu hydrodynamicznego
Fig. 4. Location of cross sections for the hydrodynamic model

Rys. 5. Odwzorowanie czaszy głównej zbiornika Besko w modelu
Fig. 5. Representation of the Besko Reservoir
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Poprawność zaimplementowanych w module STRUCTURE OPERATION reguł sterowania została sprowadzona przez wykonanie obliczeń testowych. Dla stałych dopływów
wody do zbiornika w zakresie od 20 m3/s do 450 m3/s i różnych początkowych poziomów
piętrzenia wody w zbiorniku sprawdzano zgodność odpływu z urządzeń upustowych i poziomów piętrzenia z instrukcją gospodarowania wodą dla zapory Besko (rys. 6). Testowano
także bilans objętości wody dla obiektu. Wszystkie wykonane testy potwierdziły poprawne
działanie modelu w tym zakresie. Całkowity błąd bilansu objętości wody nie przekroczył dla
tego przypadku 2%.

Rys. 6. Wyniki testu modelu dla stałego dopływu do zbiornika Q = 150 m3/s i początkowej rzędnej
piętrzenia 316 m n.p.m.
Fig. 6. Model test results for a constant inflow of Q = 150 m3/s and primary water level 316 m asl

5. Symulacja katastrofy
Z materiałów opublikowanych przez ICOLD – Międzynarodową Komisję Wielkich Zapór [10] wynika, że głównymi przyczynami katastrof zapór betonowych są problemy związane z ich posadowieniem. Jednak w przypadku zapory Besko wydaje się, że bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada przelanie się wody przez jej koronę, powodując uszkodzenie
sekcji betonowych, z których zbudowana jest zapora. Na podstawie literatury [1, 2] przyjęto
założenie, że uszkodzenie zapory następuje 10 minut po osiągnięciu maksimum przez falę
wezbraniową powodującą przelanie wody. Wybrane sekcje zostają wypchnięte, w następstwie czego powstaje wyrwa powodująca gwałtowne opróżnianie zbiornika. W celu określenia wielkości uszkodzeń przeanalizowano dokumentację powykonawczą z betonowania
zapory. Ostateczny poziom wyrwy przyjęto na granicy przerwy w betonowaniu spowodowanych warunkami zimowymi (316 m n.p.m.). Założono, że wypychany jest blok betonowy
o całkowitej szerokości sekcji do przyjętego poziomu 316 m n.p.m. W opracowanych scenariuszach uszkodzonymi sekcjami, w różnej konfiguracji, były sekcje przelewowo-upustowe
(nr 7, 8) oraz przylegająca do nich sekcja 9 (rys. 7). Są to sekcje, w których znajdują się
niezbędne do pracy zapory: komora urządzeń napędowych, komora zasuw, spusty denne,
galeria kontrolno–pomiarowa, sterownia oraz komora pompowni. Betonowy korpus zapory
jest w tych sekcjach najsłabszy (rys. 8).
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Wyrwa ma kształt prostokąta, którego wysokość zmienia się w bardzo krótkim czasie
(5 minut) [7] od rzędnej korony 338 m n.p.m. do rzędnej 316 m n.p.m. Przyjęta na rzędnej
316 m n.p.m. krawędź wyrwy znajduje się (w zależności od rozpatrywanej sekcji) 6–7 m
powyżej dna zbiornika w pobliżu zapory (rys. 7). Z krzywej pojemności zbiornika (rys. 3)
wynika, że po obniżeniu poziomu wody do 316 m n.p.m. objętość zbiornika wynosi 0,38 mln
m3, co odpowiada zaledwie 2,4% pojemności przy MaxPP. Można przez to rozumieć, że dla
założonego poziomu dna wyrwy, zbiornik zostanie prawie całkowicie opróżniony.

Rys. 7. Sekcje zapory ulegające uszkodzeniu
Fig. 7. Damaged sections of the dam

Rys. 8. Przekrój poprzeczny przez sekcję przelewowo-upustową (nr 7 i 8)
Fig. 8. Cross section of the spill-discharge section (No. 7 and 8)

W programie MIKE 11 zmiany w czasie prostokątnego ubytku zdefiniowane zostały jako
seria czasowa, w której w postaci funkcji czasu określono szerokość ubytku (width –W(t),
nachylenie skarp (slope – S(t)) i poziom dolnej krawędzi ubytku (level – L(t)).
W przyjętym scenariuszu propagacja ubytku w postaci trzech bloków betonowych (sekcja 7, 8, 9) w czasie jest następująca:
W(t) = 42 m dla t ≥ 0
S(t) = 0 dla t ≥ 0
L(t) = 338 m n.p.m. dla t ≥ 0
L(t) = 316 m n.p.m. dla t ≥ 300 s
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W obliczeniach założono, że w chwili rozpoczęcia wezbrania poziom wody w zbiorniku
wynosi MaxPP = 337 m n.p.m., co odpowiada sytuacji, gdy po przejściu jednej fali powodziowej, która została przyjęta przez zbiornik w celu redukcji wezbrania w dolinie poniżej,
następuje drugie wezbranie.
6. Prognoza hydrogramów wypływu z wyrwy
Zapora Besko jest budowlą hydrotechniczną klasy II. Według Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, prawdopodobieństwo pojawienia
się przepływów miarodajnych i kontrolnych wynosi Qm = 0,3%, Qk = 0,05%, co odpowiada
wystąpieniu wezbrania odpowiednio raz na 333 oraz 2000 lat. Na takie wezbrania projektowana jest pojemność zbiornika oraz przepustowość urządzeń upustowych zapewniająca
bezpieczną pracę zbiornika. Aby doszło do przelania wody przez koronę zapory w opracowanych scenariuszach przyjęto wezbranie o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 1000
lat (p = 0,1%) oraz raz na 10 000 lat (p = 0,01%).
Opracowując scenariusze, przyjęto, że urządzenia upustowe pracują ze 100% bądź 50%
efektywnością, co odpowiada sytuacji, gdy wezbranie rozpoczyna się w czasie remontu urządzeń upustowych lub ich awarii, ograniczając możliwość sterowania zamknięciami. Sterowanie odbywa się zgodnie z zasadami gospodarowania w okresie eksploatacji powodziowej [6].
W wyniku różnych kombinacji liczby uszkodzonych sekcji, hydrogramów dopływu
wody do zbiornika oraz efektywności urządzeń upustowych powstały 24 scenariusze przebiegu katastrofy zapory, dla których wykonano symulacje obliczeniowe (tab. 1) . Do analizy
zmienności hydrogramów wypływu z powstałej wyrwy, wybrano najpierw ten najbardziej
niekorzystny pod względem wartości maksymalnego wydatku – S_MaxPP_S789_P001_
U50 (wariant 1), a następnie dwa inne odpowiadające tym samym warunkom, a różniące się
jedynie liczbą uszkodzonych sekcji (wariant 2 i wariant 3) – rys. 9.
W tabeli 2 przedstawiono parametry kulminacji hydrogramów wypływu dla analizowanych trzech scenariuszy. W przypadku zniszczenia 3 sekcji przepływ maksymalny
Qmax = 5728,7 m3/s i jest o 39% większy od maksymalnego przepływu dla sytuacji, kiedy
uszkodzone są 2 sekcje oraz o 172% większy od wariantu, w którym wypchnięta została tylko jedna sekcja. We wszystkich trzech przypadkach wartości kulminacji fal zostają osiągnięte w tym samym czasie, a mianowicie w piątej minucie po rozpoczęciu wypychania sekcji
betonowych zapory przez wodę, czyli w chwili całkowitego wypchnięcia, a rzędna wyrwy
wynosi wtedy 316 m n.p.m. (punkt 5). Ze względu na różne szerokości wyrw czasy opadania
fali wypływu różną się istotnie we wszystkich trzech wariantach (rys. 10). W wariancie 3,
kiedy awarii ulega tylko jedna sekcja (szerokość wyrwy ma wtedy 15 m), przepływ wraca
do stanu ustalonego po ok. 9 godzinach, natomiast dla uszkodzonych trzech sekcji (wariant
1 – szerokość wyrwy 42 m) trwa to już tylko ok. 3 godziny. Hydrogram dla wariantu 2
(w którym szerokość wyrwy wynosi 30 m) jest bardziej zbliżony do hydrogramu wariantu 1.
W tym przypadku powrót do przepływu ustalonego następuje po ok. 4 godzinach. Podobieństwo wariantów 1 i 2 można również zauważyć na rys. 11 przedstawiającym zmianę rzędnej
zwierciadła wody w wyrwie. Około trzeciej godziny po awarii w przypadku dwóch i trzech
uszkodzonych sekcji (wariant 1 i 2) wysokość fali w wyrwie wynosi już poniżej 5 m, tymczasem dla wariantu 3 sytuacja taka następuje dopiero po 7 godzinach.
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Rys. 9. Warianty wybrane do analiz zmienności hydrogramów wypływu (scenariusz nr 3 – wariant 1;
scenariusz nr 18 – wariant 2; scenariusz nr 4 – wariant 3)
Fig. 9. Scenarios chosen for the outflow hydrographs analysis

Ta b e l a 1
Analizowane scenariusze symulacji katastrofy zapory Besko

Lp.

Rzędna
wody
w zbiorniku

Uszkodzone
sekcje

Dopływ do
zbiornika
o prawdopodopodobieństwie
wystąpienia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MaxPP
MaxPP
MaxPP
MaxPP
MaxPP
MaxPP
MaxPP
MaxPP
NPP
NPP
NPP
NPP
NPP
NPP
NPP
NPP
MaxPP
MaxPP
NPP
NPP
MaxPP
MaxPP
NPP
NPP

S7, S8 ,S9
S7
S7, S8, S9
S7
S7, S8, S9
S7
S7, S8, S9
S7
S7, S8, S9
S7
S7, S8, S9
S7
S7, S8, S9
S7
S7, S8, S9
S7
S7, S8
S7, S8
S7, S8
S7, S8
S7, S8
S7, S8
S7, S8
S7, S8

0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1

MaksymalPraca
na rzędna
urządzeń
wody
upustowych w zbiorniku
[%]
Hmax
[m n.p.m.]
100
336,75
100
336,75
50
338,38
50
338,38
100
336,44
100
336,44
50
338,22
50
338,22
100
333,89
100
333,89
50
336,09
50
336,09
100
333,13
100
333,13
50
335,01
50
335,01
100
336,75
50
338,38
100
333,89
50
336,09
100
336,44
50
338,22
100
333,13
50
335,01

Maksymalne
natężenie
przepływu
przez wyrwę
Qmax_wyrwa
[m3/s]
5,09E + 03
1,88E + 03
5,73E + 03
2,11E + 03
4,97E + 03
1,84E + 03
5,67E + 03
2,08E + 03
4,04E + 03
1,50E + 03
4,84E + 03
1,79E + 03
3,78E + 03
1,40E + 03
4,42E + 03
1,65E + 03
3,69E + 03
4,14E + 03
2,93E + 03
3,51E + 03
3,60E + 03
4,09E + 03
2,74E + 03
3,21E + 03
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Ta b e l a 2
Porównanie parametrów kulminacji dla analizowanych wariantów
Wariant

Szerokość wyrwy
b [m]

Qmax [m3/s]

1

42

5729

2

30

4136

3

15

2106

Różnice w dynamice hydrogramów wpływają także na objętość wody wypływającą
przez wyrwę. Dla uszkodzonych trzech sekcji 50% objętości wypływa już w ciągu pierwszej
godziny (rys. 12). Do wypłynięcia takiej ilości przez wyrwę o szerokości 15 m nie dochodzi
nawet po 2,5 h. Niemniej jednak w każdym przypadku po 9 godzinach od awarii znaczna
część (sięgająca 80%) objętości jest już poza zbiornikiem.

Rys. 10. Hydrogram wypływu dla pierwszych 9 godzin po awarii
Fig. 10. Outflow hydrograph for the first 9 hours after the break

Rys. 11. Hydrogram rzędnej zwierciadła wody w wyrwie
Fig. 11. Water level in the breach hydrograph
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Rys. 12. Względna objętość wody wypływającej przez wyrwę
Fig. 12. Relative water volume

7. Wnioski
Przeanalizowane w artykule rezultaty obliczeń symulacyjnych pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Opracowany w programie obliczeniowym MIKE 11 model hydrodynamiczny zbiornika
zapory Besko oraz model katastrofy zapory pozwalają na określenie hydrogramów wypływu z powstałej wyrwy.
2. Opracowane hydrogramy mogą być wykorzystane do analizy hydraulicznych skutków
katastrofy zapory Besko w dolinie rzeki poniżej zbiornika.
3. W przypadku uszkodzenia trzech sekcji zapory w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia
katastrofy wypływa ok. 50% zgromadzonej wody w zbiorniku.
4. We wszystkich trzech analizowanych scenariuszach maksymalnie po 9 godzinach po awarii przepływ wraca do stanu ustalonego.
5. Wartości kulminacji fal Qmax różnią się w bardzo szerokim zakresie od 2106 do 5729 m3/s.
6. Dynamika fal wypływu powstałego z wyrwy o szerokości 30 i 42 m ma podobny charakter.
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Streszczenie
W artykule omówiono praktyczny przykład zastosowania trójwymiarowego modelowania
MES dla celów projektowania wzmocnienia podłoża pod płytami fundamentowymi budynków
wielokondygnacyjnych, z wykorzystaniem technologii kolumn CFA. Omówiono pewne wybrane problemy interakcji pojedyncznej kolumny (w grupie) z podłożem.
Słowa kluczowe: wzmocnienie podłoża, kolumny CFA, interakcja płyta–kolumna–podłoże
Abstract
Problem of subsoil improvement for foundation rafts of multi-storey buidlings, using CFA
columns technology, is presented in the article. Some selected aspects of column-subsoil
interaction for a single column (in group) are presented.
Keywords: subsoil improvement, CFA columns, column–raft–subsoil interaction
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1. Wstęp
Posadowienie wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych lub biurowych na podłożu,
które uniemożliwia zastosowanie posadowienia bezpośredniego, jest zagadnieniem, z jakim
dość często można spotkać się obecnie w praktyce inżynierskiej. W takich przypadkach brane
są zwykle pod uwagę posadowienia pośrednie, np. pale lub różnorakie metody wzmocnienia
podłoża, takie jak kolumny DSM, kolumny żwirowe i inne. Inwestycje prowadzone w sąsiedztwie istniejącej zabudowy w sposób naturalny narzucają pewne ograniczenia na te technologie, zwłaszcza gdy obciążenia przykładane są dynamicznie. Technologia, o której będzie mowa
w tym artykule, nazywana przez firmę Menard kolumnami CMC (ang. constrained modulus
columns) wykorzystuje wszystkie atuty znane dla technologii CFA, a co więcej umożliwia łatwą kontrolę długości kolumn już w trakcie ich realizacji na placu budowy. Zadaniem niezbrojonych kolumn CFA jest przeniesienie obciążenia z płyty fundamentowej (w całości lub tylko
pewnej części) na strop warstwy gruntów o dużej nośności (np. żwiry, pospółki, piaski średnie
lub grube, średnio lub silnie zagęszczone) we współpracy z podłożem traktowanym jako zbyt
słabe do wykonania posadowienia bezpośredniego. W artykule pokazano praktyczny przykład
zastosowania tej technologii do zaprojektowania posadowienia dwóch sąsiadujących ze sobą
11-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych w Krakowie (obecnie obydwa obiekty zostały
oddane już do eksploatacji). Wyniki przeprowadzonych symulacji oraz układ zaprojektowanych kolumn pokazane zostaną tylko dla jednego z analizowanych budynków. Wszystkie prezentowane w artykule wyniki obliczeń są predykcją klasy A.
2. Technologia kolumn CFA
Przeglądając materiały dotyczące rozważanej technologii (np. na stronie internetowej firmy
Menard), możemy znaleźć informacje o jej stosowalności dla miąższości gruntów słabych od
kilku do nawet kilkunastu metrów. Poza ogólnym zarysem technologii nie sposób doszukać się
we wspomnianych materiałach zasad, z jakich korzysta się przy projektowaniu tego typu posadowienia. Ogólny schemat konstrukcji tego typu kolumn objaśniony został na rys. 1. Średnica
kolumn, jaka została zastosowana w projekcie posadowienia, omówionego w dalszej części artykułu, wynosiła 50 cm i podyktowana była dostępnym sprzętem firmy wykonawczej, natomiast
minimalny rozstaw kolumn, wynikający z ograniczeń technologicznych, wynosił około 120 cm.
Jak łatwo zauważyć, w tej technologii wyróżnić można pięć elementów składowych, a mianowicie, podłoże słabe (A), podłoże mocne (B), kolumny CFA (C), warstwę pośrednią pomiędzy
podłożem i kolumnami (D) oraz płytę fundamentową (E). Bardzo ważną sprawą jest stosunkowo niewielkie zagłębienie podstawy kolumny w gruncie mocnym (B), które wynosi 30–50 cm
i tak naprawdę zależy od dokładności pracy operatora sprzętu. Ta kwestia, z punktu widzenia
statyki rozważanego układu konstrukcyjnego, wymaga dodatkowych badań i analiz teoretycznych, które są aktualnie prowadzone. Warto jednak odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się to
stosunkowo małe zagłębienie kolumny w gruncie mocnym. Otóż siły jakie powstają w kolumnach zależą istotnie od sztywności wszystkich pięciu elementów składowych. Stąd to niewielkie
zagłębienie kolumny w gruncie mocnym ma spowodować, że sztywność kolumny w układzie
kolumna–mocne podłoże jest istotnie ograniczona. Podobną rolę pełni również zagęszczona
warstwa pośrednia, wykonywana na ogół z materiału gruboziarnistego, np. żwirów.
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Rys. 1. Model układu pal–podłoże–płyta
Fig. 1. Pile–subsoil–plate model

3. Ogólne wskazówki dotyczące projektowania kolumn
Projektując wzmocnienie tego typu, należy wykonać wstępną analizę osiadań oraz
momentów zginających w płycie dennej, przyjmując brak jakiegokolwiek wzmocnienia.
W przypadku występowania nierównomiernych osiadań płyty należy przyjąć założenie
wstępne, czy całość obciążeń ma być przeniesiona przez kolumny, czy też tylko pewna ich
część (np. 70–80%). Dla tak założonej wartości współczynnika przejmowania obciążenia
można przystąpić do rozmieszczania kolumn. Powinno być ono powiązane z układem konstrukcyjnym płyty dennej oraz ścian nośnych/słupów kondygnacji podziemnej. Przyjęcie
koncepcji równomiernego rozłożenia kolumn pod całą płytą jest w ocenie autora rozwiązaniem zdecydowanie nieekonomicznym. Łatwo przecież wyobrazić sobie sytuację, gdzie
część kolumn jest zlokalizowana w środku rozpiętości pasma płyty podpartej na czterech
krawędziach (ścianach nośnych). Wstępne rozmieszczenie kolumn musi być poprzedzone
analizą zależności pomiędzy siłą w kolumnie oraz osiadaniem. W tym przypadku rozstaw
kolumn, ich długość, rodzaj i stan gruntu w warstwie mocnej silnie determinują tę nieliniową zależność. Możemy ją stosunkowo łatwo otrzymać, korzystając z rozwiązania osiowosymetrycznego zagadnienia kolumny współpracującej z gruntem w pewnej komórce reprezentatywnej, której średnica odpowiada średniemu rozstawowi kolumn w danej strefie
podłoża. Mając te zależności, wyznaczone dla różnych rozstawów, długości oraz parametrów sztywności warstw gruntów słabych i warstwy mocnej uzyskujemy szacunkowe wartości nośności kolumn przy założonej wielkości osiadań. Bazując na tej wiedzy, możemy
wykonać pierwsze przybliżenie rozkładu kolumn, stosując klasyczną metodę inżynierską
(jeśli przykładowo obciążenie przekazywane przez ścianę nośną na długości 10 m wynosi
1000 kN/m, szacunkowa nośność kolumny przy osiadaniu nieprzekraczającym 20 mm wynosi 620 kN, to przy przyjętym współczynniku przejmowania obciążenia przez kolumny
na poziomie 80% powiniśmy zaprojektować 1000 kN/m ∙ 10 m ∙ 0.8 / 650 kN ≈ 13 kolumn).
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Dla zaprojektowanego układu kolumn wykonujemy w dalszej części model obliczeniowy MES 3D (w artykule wykorzystano program ZSoil 3D) i weryfikujemy przyjęte założenie projektowe. W programie ZSoil istnieje możliwość modelowania kolumn (lub pali) jako
elementów belkowych zanurzonych w siatce elementów skończonych kontinuum materialnego bez konieczności spełnienia warunku zgodności siatek, co więcej, na styku kolumny
i gruntu uzwględniony jest Coulombowski interfejs kontaktowy, umożliwiający opis nieciągłego pola przemieszczeń pomiędzy kolumną i gruntem słabym po wyczerpaniu nośności
pobocznicy. Szczegóły implementacji tego algorytmu obliczeniowego można znaleźć w pracy autora [7]. Jeśli przyjęte rozwiązanie projektowe jest poprawne, to otrzymane siły w kolumnach nie powinny być większe od tych, jakie przyjęliśmy do wyznaczenia ich gęstości,
osiadania zredukowane są do wielkości założonych (nie większe niż te dla których szacowaliśmy nośność kolumn) oraz wartości uzyskanych momentów zginających pozwalają na zaprojektowanie zbrojenia spełniającego warunki podane w Eurokodzie 2. Jest jeszcze jedno
kryterium, bardzo ważne z punktu widzenia inwestora, otóż liczba kolumn powinna być minimalna, a różnice wartości sił w poszczególnych kolumnach powinny być niewielkie. Spełnienie tego kryterium nie jest wcale takie łatwe i stąd ekonomicznie uzasadnione projektowanie tego wzmocnienia wymaga postępowania iteracyjnego. Na ogół, obliczenia wykonane dla
pierwszego przybliżenia rozstawu kolumn wykazują, że wiele z nich jest przeciążona, niektóre z nich wogóle nie wykorzystane i dalej mamy do czynienia ze zbyt dużymi osiadaniami.
Oczywisty jest fakt, że do analizy MES 3D musimy mieć rzetelne rozpoznanie podłoża oraz
oszacowane, dla danego zakresu obciążeń, wartości modułów sztywności. Tę wiedzę możemy czerpać z badań polowych, np. sondą CPT lub dylatometrem (DMT). W przypadku sondy
CPT uzyskiwane ze wzorów korelacyjnych wartości modułów sztywności mogą wykazywać
duży rozrzut (nawet do 100%) i stąd nie należy korzystać ze zbyt optymistycznych oszacowań
tych parametrów. Należy wziąć pod uwagę, że szacowanie wartości tych modułów z wzorów
korelacyjnych odnosi się bezpośrednio do stanu naprężeń in situ, a w trakcie wykonywania
kolumn oraz po obciążeniu konstrukcji sztywność słabego podłoża powinna być większa (występuje efekt wzrostu efektywnych naprężeń radialnych wokół kolumn). W celu oszacowania
wzrostu tej sztywności (bez uwzględnienia efektu sprężenia słabego podłoża w kierunku poziomym) można założyć, że na skutek obecności dużej liczby kolumn efekt rozpełzania gruntu pod płytą jest ograniczony i warstwy słabego podłoża będą pracować w warunkach zbliżonych do jednosiowego stanu odkształcenia.
4. Dyskretyzacja niejednorodnego podłoża w modelu MES 3D
W wyniku rozpoznania podłoża, zwłaszcza w przypadku obiektów posadawianych
w obrębie starorzeczy, może okazać się, że układ wydzielonych warstw geotechnicznych
jest bardzo złożony. W takich przypadkach wymodelowanie przestrzennego rozkładu tych
warstw w modelu dyskretnym MES jest zadaniem bardzo trudnym lub wręcz niewykonalnym. Aby pokonać tę istotną niedogodność, można wykorzystać algorytm uproszczony,
w którym siatka MES w podłożu jest wygenerowana w układzie regularnym, natomiast reprezentacja warstwy geotechnicznej jest wykonana z dokładnością do wielkości elementu
skończonego. W związku z tym powstaje problem, w jaki sposób przerzutować informację
z otworów badawczych do dowolnego punktu w podłożu. Aby wykonać taką operację, mo-
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żemy wykorzystać powszechnie stosowaną w geostatystyce metodę krigingu. W metodzie
tej bardzo istotnym elementem jest poprawne zbudowanie tzw. wariogramu, który na ogół
przybliża się funkcją radialną, eksponencjalną lub też funkcją Gaussa. Ze względu na to, że
w praktyce liczba otworów badawczych jest niewielka, poprawne zbudowanie wariogramu
może być kłopotliwe i pełna automatyzacja tego procesu może generować złe rozkłady stref
materiałowych w podłożu. Z tego względu przy aproksymacji wariogramu eksperymentalnego, bazującego na niewielkiej liczbie punktów, ostateczna decyzja co do jego postaci zawsze musi należeć do projektanta. W dalszej części pokazane zostanie zastosowanie metody krigingu jako użytecznego narzędzia służącego do interpolacji, posiadającego również
możliwości ekstrapolacji poza obszar wyznaczony przez otwory badawcze. Dla uproszczenia algorytmu przyjmijmy, że wszystkie otwory sięgają do tej samej głębokosci. Wyobraźmy sobie, że rozważamy przypadek płaski i mamy do dyspozycji cztery otwory badawcze,
w których znamy rozkład miąższości warstw po głębokości (por. rys. 2).

Rys. 2. Przykład generacji niejednorodnego rozkładu warstw geotecznicznych
Fig. 2. An example of generation of nonuniform geotechnical layers in subsoil

Rozpoczynając algorytm przypisywania każdemu elementowi skończonemu odpowiedniego numeru materiału (w naszym przypadku od 1 do 4), musimy wyszukać ten otwór,
w którym rzędna stropu warstwy geotechnicznej jest minimalna w przyjętym układzie
współrzędnych (oś Y jest skierowana do góry). Łatwo zauważyć, że tą warstwą jest warstwa
numer 3 w otworze O-2. W dalszym ciągu poszukujemy, w którym z otworów pierwszą,
dotychczas nierozpatrywaną, jest warstwa o tym właśnie numerze. Z rys. 2 odczytujemy, że
w otworze O-1 pierwszą nierozpatrywaną warstwą jest warstwa numer 4, ale za to w otworach O-3 i O-4 jak najbardziej pierwszymi nierozpatrywanymi warstwami są właśnie warstwy o numerze 3. Tworzymy zatem zbiór par { xi, yi }, gdzie xi jest współrzędną X otworu
badawczego, natomiast yi jest współrzędną stropu warstwy 3, w otworze, w którym ją odszukano, lub współrzędną stropu ostatnio rozpatrywanej warstwy w otworach pozostałych
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(w pierwszym kroku jest to rzędna dna otworu). Tym sposobem uzyskamy następujące 4
pary liczb ({0,–13}, {10,–8}, {25,–6}, {50,–7}). Na podstawie tych czterech par tworzony jest
tzw. wariogram eksperymentalny (w tym przypadku jest to zadanie na ogół karkołomne),
który następnie aproksymujemy funkcją wariogramu analitycznego, stosując wspomniane
już uprzednio funkcje. Jedną z lepiej sprawdzających się w praktyce funkcji jest tzw. funkcja radialna, która przyjmuje postać:
 3 r 1 r3 
γ (r ) = C0 + C1 
−
dla r < a
3 
3 a 2 a 

(1)

Jak już wcześniej wspomniano, przy tak małej liczbie punktów dokładne oszacowanie
wartości współczynników C0, C1 oraz a jest conajmniej problematyczne. W związku z tym
proponuje się przyjęcie wartości współczynników (znormalizowanych) C0 = 0.2, C1 = 0.8
oraz wartość współczynnika a rzędu wielkości największego wymiaru modelu obliczeniowego MES. W pokazanym tu przykładzie przyjęto a = 120 m. Tym sposobem traktujemy tę
metodę jako pewien dość uniwersalny interpolator posiadający niezłe cechy ekstrapolacyjne (model obliczeniowy na ogół wykracza poza obszar objęty rozpoznaniem). W przypadku zagadnień 3D postępujemy analogicznie, z tym że tworzymy wówczas trójki liczb {xi,
yi, zi}, gdzie xi, yi są współrzędnymi otworów w planie, natomiast zi jest współrzędną powierzchni rozpatrywanej warstwy w danym otworze. W rezultacie procedura krigingu dla
przyjętego wariogramu umożliwia wyznaczenie rzędnej y (dla 2D) lub z (dla 3D) interpolowanej powierzchni stropu rozpatrywanej warstwy. W dalszym ciągu wykonuje się pętlę po
elementach skończonych w podłożu i dla każdego z nich, jeśli do tej pory nie miał przypisanego numeru warstwy geotechnicznej, wyznaczamy współrzędne jego środka ciężkości, po
czym dla tych współrzędnych {xo, yo, zo} sprawdzamy, czy dany środek ciężkości jest pod,
czy nad powierzchnią stropu rozpatrywanej warstwy. Jeśli znajduje się pod powierzchnią,
to przypisany jest mu numer tej warstwy. Kolejne etapy są powtarzane, aż osiągnięte zostaną stropy na powierzchni terenu we wszystkich otworach badawczych. Wynik działania algorytmu dla a = 120 m pokazano na rys. 3, natomiast wynik dla a = 60 m – na rys. 4. Łatwo
tu zauważyć pewne pasożytnicze efekty na lewym i prawym brzegu siatki obliczeniowej.
Przy zbyt małej wartości wspołczynnika a własności ekstrapolacyjne używanej metody są
po prostu niewystarczające. Należy tu dodać, że w przypadku wyniku, który nas nie zadowala możemy zawsze dodać w sposób sztuczny otwory, które możemy wyinterpolować
ręcznie, korzystając z doświadczenia wyniesionego z praktyki inżynierskiej.

Rys. 3. Siatka MES ze zdefiniowanymi strefami materiałowymi dla a = 120 m
Fig. 3. FE mesh with defined geotechnical layers for a = 120 m
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Rys. 4. Siatka MES ze zdefiniowanymi strefami materiałowymi dla a = 60 m
Fig. 3. FE mesh with defined geotechnical layers for a = 60 m

W przypadku dwuwymiarowym, warstwy geotechniczne łatwo jest zdefiniować ręcznie, ale w przypadku zagadnień 3D procedura ta wydaje się być niezastąpiona, co więcej
pozwala ona wykrywać potencjalne strefy, w których pomiędzy dwoma warstwami mocnymi (nadającymi się do oparcia stopy kolumny) znajduje się cienka wkładka gruntów słabych. W tych strefach należy wykonać dodatkowy otwór weryfikujący takie zagrożenie.
5. Dyskretyzacja kolumn w modelu MES 3D
W trakcie projektowania tego typu posadowień dość często wymagana jest korekta założeń projektowych, tj. liczby kolumn i ich rozkładu. Oczywiste jest to, że budowa trójwymiarowego modelu obliczeniowego MES, z przestrzenną dyskretyzacją kolumn, po to by
móc precyzyjnie opisać efekty kontaktowe na styku kolumna–podłoże, jest zadaniem bardzo pracochłonnym, a wynikowe modele obliczeniowe mogłyby liczyć po więcej niż milion stopni swobody. Taka wielkość modelu obliczeniowego nie jest już dziś żadnym problemem dla komputerów klasy PC z dużą ilością pamięci RAM oraz 64 bitowym systemem
operacyjnym, jednak czas potrzebny na przygotowanie danych byłby niezmiernie długi.
W związku z tym korzysta się z algorytmów uproszczonych, w których kolumny (lub pale)
modelowane są jako belki zanurzone w siatce trójwymiarowego kontinuum materialnego,
poprzez tarciowy interfejs typu Coulomba, bez konieczności spełnienia warunku zgodności siatek dla obydwu elementów (podłoża i kolumn). W pracy autora [7] przedstawiono
szczegóły implementacji i zastosowania tej metody. Bardzo istotnym warunkiem, jaki musi
być spełniony jest, aby wielkość elementów belkowych korespondowała z wymiarem siatki elementów kontynualnych. Jeśli zastosujemy rzadką siatkę dla kontinuum i gęstą siatkę
dla kolumn, otrzymane wyniki będą na ogół obarczone dużym błędem. Drugim ważnym
elementem modelowania jest zagęszczenie siatki elementów kontinuum w rejonie podstawy
kolumn, co zapobiega przesztywnieniu strefy pod stopą kolumny.
5.1. Analiza statyczna pojedynczej kolumny w grupie kolumn
Dla celów analizy współpracy kolumny i podłoża przeprowadzono prosty eksperyment numeryczny, w którym zamodelowano pojedynczą kolumnę φ 50 cm o długości 5 m,
w układzie osiowosymetrycznym, przyjmując, że średni rozstaw kolumn wynosi 2 m (wymiar radialny modelu obliczeniowego), a zagłębienie kolumny w gruncie mocnym 0.5 m.
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W modelu obliczeniowym przyjmuje się, że lustro wody znajduje się na powierzchni terenu, po wykonaniu 3 m wykopu, który symulowany jest przez obciążenie powierzchniowe
o wartości 60 kN/m 2. Obciążenie to jest zdjęte przed wykonaniem warstwy przejściowej
i płyty. Schemat symulacji pokazano na na rys. 5.
Obliczenia wykonano przy założeniu warunków swobodnego drenażu, przyjmując współczynniki rozporu bocznego w stanie in situ odpowiednio dla gruntu mocnego K0in situ = 0.4 oraz
dla gruntu słabego K0in situ = 0.6. Do obliczeń zastosowano zaawansowany model sprężysto-plastyczny HSs (Hardening Soil-small) [1, 2], który opisuje silną zmianę sztywności w zakresie
małych odkształceń oraz silną zależność wartości modułów sztywności od naprężenia σ3. Pomijany jest efekt sprężenia gruntu wywołany instalacją kolumny, który będzie wydatnie poprawiał własności mechaniczne słabego podłoża na skutek wymuszonego zagęszczenia. Efekt
ten będzie przedmiotem przyszłych badań autora, jednak wymaga prowadzenia analizy w zakresie dużych odkształceń z wykorzystaniem sformułowania ALE w klasycznym MES lub
zastosowania metody punktów materialnych (PIC) [6].Przeprowadzono łącznie pięć symulacji, w których analizowano oparcie kolumny w warstwie żwirów, w warstwie piasków średnich oraz na odpowiednio 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m warstwie piasków średnich zalegających nad
warstwą żwirów. Dla żwirów przyjęto następujące wartości parametrów Eurref = 200 000 kPa,
Eoref = 600 000 kPa, E50ref = 70 000 kPa, ν = 0.2, γ0.7 = 0.0002, c = 0 kPa, φ = 36°, ψ = 7°, OCR = 10,
Eoedref = 70 000 kPa dla referencyjnego naprężenia pionowego σoedref = 200 kPa, Rf = 0.9. Dla
pyłu w warstwie słabej przyjęto Eurref = 20 000 kPa, Eoref = 60 000 kPa, E50ref =5000 kPa, ν = 0.2,
γ0.7 = 0.0001, c = 5 kPa, φ = 16°, ψ = 4°, OCR = 5, Eoedref = 5000 kPa dla referencyjnego naprężenia pionowego σoedref = 166 kPa, Rf = 0.9 oraz dla piasku średniego Eurref = 100 000 kPa,

Rys. 5. Schemat analizy statystycznej pojedynczej kolumny w grupie
Fig. 5. Computational scheme of a single CFA column in group
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Eo = 300 000 kPa, E50 =33 000 kPa, ν = 0.2, γ0.7 = 0.0002, c = 0 kPa, φ = 33°, ψ = 6°, OCR = 5,
Eoedref = 33 000 kPa dla referencyjnego naprężenia pionowego σoedref = 200 kPa, Rf = 0.9. Tak dobrane parametry decydują o tym, że warstwa żwirów jest około 10 razy sztywniejsza niż warstwa pyłów oraz 2-krotnie sztywniejsza niż warstwa piasków średnich. Dodatkowo przyjęto, że
warstwa przejściowa wykonana jest z chudego betonu, natomiast płyta z betonu klasy C25/30.
Na rysunku 6 pokazano zależności siła–osiadanie dla analizowanego układu. Przeanalizowano 5 przypadków obliczeniowych, tj. oparcia stopy kolumny bezpośrednio na nieograniczonej warstwie żwirów, na nieograniczonej warstwie piasków średnich oraz na nieograniczonej warstwie żwirów, ale przez odpowiednio 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m warstwę piasków
średnich (w tych 3 przypadkach warstwy piasków średnich zalegają nad nieograniczoną
warstwą żwirów, a stopa kolumny oparta jest w stropie piasków średnich). Jak łatwo zauważyć brak możliwości rozpełzania gruntu powoduje, że te zależności, nawet dla dość dużych
sił, są quasi-liniowe. Bardzo ciekawy efekt możemy zaobserwować na rys. 7, na którym pokazano, jak zmienia się siła przenoszona przez samą kolumnę wraz ze wzrostem obciążenia. W przypadku kolumn zagłębionych w piaskach średnich nośność kolumny wynosi około 0.68 ∙ 800 ≈ 550 kN, natomiast dla kolumn zagłębionych w żwirach około 800 kN. Dobrze
widoczny jest efekt spadku części obciążenia przenoszonego przez kolumnę w stosunku do
całości obciążenia wraz ze wzrostem obciążenia zewnętrznego. Wynika to stąd, że wyczerpuje się nośność kolumny, ale mobilizowane jest podłoże słabe, które przy większych osiadaniach zaczyna przenosić coraz większą część obciążenia. Analizując wyniki obliczeń na
rys. 6 i rys. 7 możemy zauważyć efekt wyczerpywania się nośności kolumny, który nie powoduje widocznej zmiany charakterystyki siła–osiadanie.
ref
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Rys. 6. Zależności siła–osiadanie dla układu kolumna–podłoże
Fig. 6. Force–dettlement relation for a column–subsoil system
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Rys. 7. Zależność Fcol/F jako funkcja obciążenia
Fig. 7. Relation Fcol/F as a function of loading

6. Analiza posadowienia 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego
na płycie fundamentowej z układem kolumn CFA
Opisane w poprzednich punktach algorytmy uproszczonej dyskretyzacji podłoża i kolumn zostały zastosowane do zaprojektowania posadowienia, na płytach fundamentowych
wraz z układem kolumn CFA φ 50 cm, dla dwóch sąsiadujących ze sobą 11-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w Krakowie.
Na rysunku 8 pokazano rzut kondygnacji podziemnej obydwu budynków, przy czym
wyniki obliczeń oraz zaprojektowany układ kolumn pokazane zostaną tu tylko dla budynku
B (budynek prostokątny), który ma zdecydowanie prostszy układ konstrukcyjny. Wszystkie obliczenia przeprowadzono z użyciem programu metody elementów skończonych ZSoil, stosując sprężysto-plastyczny model gruntu z warunkiem Mohra-Coulomba. W opracowaniu wykorzystano Dokumentację geotechniczną dla terenu przeznaczonego pod budowę
obiektów budowlanych przy ulicy Kijowskiej w Krakowie (dzielnica Krowodrza) [3] oraz
Uzupełniające sondowania statyczne CPT na działce przy ulicy Kijowskiej w Krakowie
opracowane przez firmę Geoteko [4].
6.1. Warunki geologiczne oraz parametry materiałowe podłoża
Oprócz standardowych badań geotechnicznych wykonano dodatkowo dwie serie sondowań CPT. Położenie punktów sondowań CPT zaznaczono na rys. 9. Te dodatkowe badania
CPT wykonano ze względu na trudności interpretacyjne związane z obecnością przewarstwień gruntów słabych występujących pomiędzy warstwami piasków średnich, w których
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Rys. 8. Rzut kondygnacji podziemnej
Fig. 8. View of underground floor

oparte miały być stopy kolumn. Jednocześnie wyniki tych badań wykorzystano do oszacowania wartości modułów sztywności podłoża. Przestrzenny rozkład stref materiałowych
w dyskretnym modelu podłoża został wygenerowany na podstawie wyników sondowań
statycznych CPT, ponieważ wskazują one na występowanie zdecydowanie większej liczby
warstw geotechnicznych niż to wykazano w opracowaniu [3]. O ile we wspomnianym opracowaniu wyodrębniono 8 warstw, o tyle z wyników sondowań CPT wynika, że należy wyodrębnić 16 warstw geotechnicznych. Ze względu na silnie niejednorodną budowę podłoża
podawanie wartości wszystkich parametrów geotechnicznych mija się z celem, natomiast
warto tu wspomnieć, że wartości uśrednionych modułów sztywności dla gruntów słabych
wahały się od 10 MPa do 25 MPa, natomiast w przypadku silnie zagęszczonych żwirów
i pospółek przyjmowano moduł sztywności rzędu 200 MPa. Poziom wód gruntowych sięgał
rzędnej 209.3 m.n.p.m. przy rzędnej spągu projektowanej płyty dennej (o grubości 80 cm),
na poziomie 209 m.n.p.m. Ten stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych był istotnym
czynnikiem niekorzystnym z punktu widzenia zagęszczenia warstwy pośredniej pomiędzy
kolumnami i płytą denną, z tego też względu zrezygnowano z wykonania tej warstwy jako
poduszki żwirowej i zastąpiono ją warstwą chudego betonu, co było technologicznie dość
proste i bardzo szybkie do wykonania.
Stan naprężeń in situ bazujący na wartościach współczynnika Koin situ został wygenerowany automatycznie w programie ZSoil w procedurze analizy stanu naprężeń wstępnych.
W podłożu gruntowym przyjęto niesprzężony model deformacji i przepływu co oznacza,
że nadwyżki ciśnienia wody w porach, ponad stan ustalony wynikający z bieżącego położenia zwierciadła wód gruntowych, są rozpraszane natychmiast. Widok opracowanego modelu obliczeniowego, a następnie rzut z góry pokazano na rys. 10 i 11.
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Rys. 9. Lokalizacja otworów badawczych
Fig. 9. Location of boreholes

Rys. 10. Budynek B: Model obliczeniowy, widok 3D
Fig. 10. Building B: Computational model, 3D view
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Rys. 11. Budynek B: Model obliczeniowy, widok z góry
Fig. 11. Building B: Computational model, top view

6.2. Rozmieszczenie kolumn CFA
Zaprojektowanie układu kolumn poprzedziły wstępne obliczenia osiadań płyty przy założeniu braku jakiegokolwiek wzmocnienia. Wynik tych obliczeń pokazano na rys. 12. Na rysunku tym możemy zaobserwować silne koncentracje osiadań, o wartości przekraczającej 40 mm,
w dwóch strefach płyty. W obliczeniach tych wykorzystano średnie wartości modułów sztywności oszacowane na podstawie badań CPT oraz zastosowano model uproszczony Mohra-Coulomba. Ze względu na fakt, że oszacowania sztywności z sondowań CPT mogą być obarczone
dużym błędem oraz biorąc pod uwagę, że większość zdecydowanie niższych budynków w pobliżu było fundowane na palach, projektant podjął decyzję o konieczności zastosowania wzmocnienia podłoża. Z wielu różnych technologii wybrano kolumny CFA współpracujące z płytą jako
rozwiązanie najkorzytniejsze z punktu widzenia kosztów oraz czasu wykonania.
Zaprojektowany rozkład kolumn CFA pod płytą fundamentową (rys. 13) jest wynikiem
wielu symulacji numerycznych, w trakcie których korygowano rozstaw kolumn, tak aby
zminimalizować różnice występujących w nich wartości sił osiowych. Część kolumn jest
oparta w warstwie piasków średnich, a część na stropie żwirów i pospółek (ZPo) (rys. 13).
6.3. Wyniki obliczeń osiadań po wzmocnieniu podłoża kolumnami CFA
Rozkład osiadań w płycie pokazano na rys. 14. Maksymalne obliczone wartości osiadań
wynoszą 13 mm. Maksymalne obliczone wartości sił w kolumnach posadowionych na stropie warstwy żwirów wynoszą około 700 kN.
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Rys. 12. Budynek B: Osiadania płyty fundamentowej bez kolumn CFA
Fig. 13. Building B: Settlements of foundation raft without CFA columns

Rys. 13. Położenie kolumn CFA dla budynku B
Fig. 13. Design of CFA columns for building B

Rys. 14. Budynek B: Osiadania płyty fundamentowej
Fig. 14. Building B: Settlements of foundation raft with designed set of CFA columns
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7. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz doświadczeń wyniesionych przy projektowaniu zaprezentowanego w artykule posadowienia można stwierdzić, że technologia kolumn CFA zapewnia bezpieczne przeniesienie oddziaływań płyty fundamentowej na strop
warstw nośnego podłoża, wykorzystując przy tym warstwy gruntów słabych. Metoda ta
wymaga zidentyfikowania przewarstwień gruntów słabych w obrębie warstw mocnych, na
których oparte są kolumny. Z analiz ekonomicznych wynika, że w rozważanym przypadku
praktycznym (przy miąższości słabego podłoża od 2 m do 5 m) rozwiązanie to jest zdecydowanie bardziej ekonomiczne w stosunku do tradycyjnych pali. Zaproponowana w artykule
metoda generacji niejednorodnego podłoża na regularnej siatce elementów kontynulanych
pozwala w sposób istotny zredukować czas przygotowania danych praktycznie bez straty dokładności wymaganej w obliczeniach inżynierskich. Natomiast numeryczne modelowanie współpracy kolumn i podłoża w trójwymiarowym modelu MES pozwala na istotną redukcję kosztów tego wzmocnienia, w stosunku do tradycyjnego projektowania, gdzie
zakłada się, że całość obciążenia jest przenoszona przez kolumny. Wydaje się, że zastosowanie dylatometru (DMT) zamiast sondy CPT pozwoli w przyszłości szacować wartości
modułów sztywności ze znacznie większą dokładnością, co pozwoli na dogłębne poznanie mechanizmu pracy kolumn. Uwzględnienie wpływu ich instalacji na wzrost sztywności podłoża wymaga dość złożonych badań numerycznych w pełnym zakresie nieliniowym
(materiałowo i geometrycznie), które są przedmiotem aktualnych badań autora.
Literatura
[1] T. Benz, Small-strain stiffness of soils and its numerical consequences, Ph.D Thesis,
University of Stuttgart, 2006.
[2] R. Obrzud, A. Truty, The Hardening Soil model. A practical guidebook, ZSoil.PC
100701 report revised 31.01.2012.
[3] J. Brzozowski, Dokumentacja geotechniczna dla terenu przeznaczonego pod budowę obiektów budowlanych przy ulicy Kijowskiej w Krakowie (dzielnica Krowodrza),
2009.
[4] Geoteko. Uzupełniające sondowania statyczne CPT na działce przy ulicy Kijowskiej
w Krakowie.
[5] ZSoil v.2012 manual. Elmepress International 2012.
[6] Z. Więckowski, The material point method in large strain engineering problems,
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193, 2004, 4417-4438.
[7] A. Truty, K. Podleś, Modele MES wielkogabarytowych płyt fundamentowych
wzmacnianych układem pali, Czasopismo Techniczne, z. 4-Ś/2009, vol. 14, Kraków
2009, 137-150.

ALEKSANDER URBAŃSKI, MICHAŁ GRODECKI*

ANALIZA STANU AWARYJNEGO ZABEZPIECZENIA
GŁĘBOKICH WYKOPÓW ŚCIANKAMI BERLIŃSKIMI
ANALYSIS OF A BREAKDOWN OF A DEEP EXCAVATION
SUPPORTED BY SOLDIER PILE WALL

Streszczenie
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki symulacji numerycznych MES wykonanych
w celu określenia przyczyn awarii zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską. Zastosowano
autorską metodę analizy, nazwaną „metoda 2D/3D”, która w rozważanych przypadkach dała
rezultaty bardzo dobrze zgodne z pomiarami na rzeczywistych obiektach.
Słowa kluczowe: wykop, ścianka berlińska, MES, awaria
Abstract
In the paper process and results of FEM numerical simulations of a excavation supported by
soldier pile wall are presented. A new authors analysis method, called “method 2D/3D” has
been successfully employed, leading to results coinciding well to measurements of the real
objects.
Keywords: excavation, soldier pile wall, FEM, failure
* Dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, dr inż. Michał Grodecki, Instytut Geotechniki, Wydział
Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska.

146
1. Wstęp
Na terenie jednej z budów w południowej Polsce, w maju 2011 roku wydarzyła się awaria
zabezpieczenia głębokiego wykopu ścianką berlińską. W jej toku konstrukcja zabezpieczenia
przemieściła się w wyniku czego zniszczeniu uległa przebiegająca powyżej droga. W celu
określenia przyczyn awarii oraz oceny skuteczności zastosowanych dodatkowych zabezpieczeń wykonano symulacje numeryczne przedstawione w niniejszym artykule. Sposób zabezpieczenia wykopu oraz zaobserwowane zjawiska awaryjne zilustrowano na rys. 1.

Rys. 1. Analizowany obiekt w zabezpieczony po awarii
Fig. 1. Analyzed object protected after the failure

2. Algorytm przeprowadzonych symulacji numerycznych
Analizę nośności układów konstrukcyjno-gruntowych stanowiących zabezpieczenie wykopu przeprowadzono na modelu MES układu w kolejnych fazach (etapach) wykonawstwa.
Dodatkowo, w poszczególnych etapach wykonuje się analizę stateczności z wykorzystaniem
metody redukcji proporcjonalnej c-φ [1, 2]. Wynikiem tej metody jest oszacowanie globalnego współczynnika stateczności (SF) oraz każdorazowa identyfikacja potencjalnego mechanizmu zniszczenia.
Deformacja towarzysząca stanowi niezrównoważonemu stanowi ilustrację formy utraty
stateczności sprężysto-plastycznej (same wartości przemieszczeń nie mają w tym przypadku
znaczenia fizycznego) pozwalającą na określenie powierzchni poślizgu. W metodzie redukcji
c-φ, inaczej niż w tradycyjnych metodach oceny stateczności, nie zakłada się z góry żadnej
powierzchni poślizgu (tj. jej kształtu ani przebiegu) – jej postać (forma utraty stateczności)
jest wynikiem analizy, co stanowi o obiektywności i uniwersalności omawianej metody. Należy zauważyć, że uzyskany współczynnik bezpieczeństwa jest mnożnikiem pojawiającym
się pomiędzy sumami stycznych sił czynnych Tc a sił utrzymujących Tu (spełniających początkowy warunek graniczny), obliczanymi wzdłuż wyznaczonej numerycznie (a nie arbitralnej) powierzchni poślizgu.
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Przyjęto następujące zasady prowadzenia symulacji MES gwarantujące realistyczną ocenę rzeczywistego stanu układu:
–– właściwa analiza jest poprzedzona analizą stanu początkowego, tj. automatycznym wyznaczeniem stanu naprężeń pierwotnych wynikających z działania sił ciężkości. Wyznaczone naprężenia wstępne muszą być zapamiętane i stanowią one warunek początkowy
dla następującej po nich symulacji. Deformacja towarzysząca procedurze ich wyznaczania jest zerowana;
–– wykonanie wykopu generuje zaburzenie stanu równowagi, któremu towarzyszy deformacja.
W analizie służącej do jej określenia wymuszenie stanowią niezrównoważone siły wynikające z modyfikacji układu (a nie fikcyjnie narastające obciążenie ciężarem własnym);
–– elementy budowli współpracującej z gruntem, takie jak podatne ściany oporowe, elementy je podpierające (stężenia, kotwy) są wprowadzane do częściowo już zdeformowanego
układu. Należy mieć świadomość, że dopóki układ ten nie ulegnie dalszej ewolucji (spowodowanej np. kontynuacją głębienia wykopu, wprowadzeniem obciążenia, sprężeniem
kotew, zmianą stosunków wodnych skutkujących degradacją cech wytrzymałościowych
gruntu), to elementy te nie zostaną obciążone w sposób znaczący. Siły wewnętrzne, jakie
w nich się pojawią, mogą być jedynie skutkiem zmian układu następujących już po wprowadzeniu tych elementów.
Symulacja zgodna z powyższymi zasadami nie może być sekwencją analiz kilku różnych
modeli opisujących dany układ w poszczególnych etapach jego wykonania, ale ewolucyjną
analizą jednego i tego samego układu, przeprowadzaną na siatce MES zmiennej w toku analizy, gwarantującą wierne odtworzenie ścieżek naprężenia i historii deformacji, zapoczątkowaną określeniem pierwotnego stanu naprężeń.
Obliczenia wykonano z wykorzystaniem systemu Metody Elementów Skończonych
(MES) ZSoil. PC v. 2011.
Ośrodek gruntowy opisano modelem sprężysto-plastycznym Mohra-Coulomba, określony standardowymi (normowymi) parametrami odkształcalności (E, v), efektywnymi parametrami wytrzymałościowymi (C’, φ’) z dodatkowym obcięciem cut-off dla naprężeń rozciągających. Przyjęto kąt dylatancji ψ określający prawo płynięcia plastycznego dla obszarów
w stanie granicznym ψ = 0, jak dla gruntów spoistych. Dla elementów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych przyjęto, że ich zachowanie charakteryzuje się modelem sprężystym.
W toku symulacji głębienia wykopu zastosowano algorytm częściowego odprężenia, opisany w [1–3].
3. Uproszczone modelowanie metodą 2D/3D statyki ścianki berlińskiej
Podstawowym, koniecznym do zrozumienia zaistniałych zjawisk faktem jest to, że ścianka typu berlińskiego różni się zasadniczo (na niekorzyść) pracą statyczną części zagłębionej
od innych typów ścian oporowych (np. Larsena), głównie ze względu na nieciągły i skupiony
(dyskretny) charakter oddziaływania przez pale w części zagłębionej (tu: rozstaw pali a = 2,0
–2,5 m, średnica pala D = 0,5 m) na ośrodek gruntowy.
Pomimo że w zasadniczej analizie przyjęto model płaskiego stanu odkształcenia (PSO),
w analizie uwzględnia się istotne efekty trójwymiarowe dla pali CFA wykonanych jako
część podziemna ścianki berlińskiej. Są one uwzględniane w symulacjach w sposób
przybliżony, polegający na:
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A. Rozwiązaniu pomocniczego zadania trójwymiarowego (3D) dla wycinka poziomego połówki sekcji powtarzalnej (o szerokości 1/2 · 2,0 m = 1,0 m), obciążonego ciężarem gruntu
i narastającym poziomym przemieszczeniem. Pozwala to określić charakterystykę przemieszczenie – siła odporu bocznego pala. Zadanie to jest rozwiązywane jako sprężysto-plastyczne (Mohr-Coulomb), w dużych przemieszczeniach, przy założeniu zmiennej
topologii w strefie kontaktu pal–grunt. Rozważono 3 strefy na głębokości pala: 0–1,0 m
(obliczona na gł. 0,5 m); 1,0–2,0 m (1,5 m); >2,0 m (2,5 m), przy czym graniczne wielkości odporu bocznego narastają wraz z głębokością, są różne w zależności od kierunku
(ruch do/od wykopu).
B. Wprowadzeniu fikcyjnych poziomych łączników prętowych o charakterystyce sprężysto-idealnie plastycznej, wynikającej z zadania pomocniczego wg punktu A (EC·A – sztywność, wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie ft / fc), łączących belkę w części zagłębionej
(pal CFA) z continuum gruntowym.
Powyższe rozwiązanie zastępuje pełne modelowanie 3D, które choć byłoby w pełni możliwe w systemie ZSoil, to jednak wymagałoby znacznego nakładu pracy i czasu. Pełny opis
tej uproszczonej metody zwanej dalej „metodą 2D/3D”, w szczególności sposób identyfikacji właściwości prętów-łączników sprężysto-plastycznych przedstawiono w pracy A. Urbańskiego i A. Łabudy [4].
4. Wyniki symulacji numerycznych
4.1. Przekrój I
W przekroju I układ składa się ze starego muru oporowego (przebiegającego poniżej
drogi) oraz ścianki berlińskiej zabezpieczającej docelowy wykop wykonany u jego podnóża.
Dane wyjściowe przyjęte w analizie przekroju I ilustruje rys. 2.
Symulacja obejmuje następujące etapy wykonania wraz z analizą stateczności (wyznaczenie współczynnika bezpieczeństwa SF) – przedstawione na rys. 3:
1) stan początkowy, przed wykonaniem wykopu,
2) analiza stateczności (redukcja c-φ) dla stanu początkowego,
3) stan awaryjny po wykopie do –4,80 m, bez podparcia,
4) analiza stateczności (redukcja c-φ) dla stanu awaryjnego,
5) stan po wprowadzeniu zastrzałów,
6) analiza stateczności (redukcja c-φ) stanu po wprowadzeniu zastrzałów,
7) stan po wykonaniu płyty z pozostawieniem 0,80 m przerwy między płytą a ścianką,
8) analiza stateczności (redukcja c-φ) stanu po wykonaniu płyty z odstępem 0,80 m,
9) stan po wykonaniu płyty z dodaniem łączników między płytą i palami ścianki berlińskiej,
10) analiza stateczności (redukcja c-φ) stanu po wykonaniu płyty z dodaniem łączników
między płytą i podstawą pali.
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Rys. 2. Przekrój I – stan początkowy
Fig. 2. Section I – initial state

W stanie po wykonaniu wykopu, a przed zainstalowaniem zastrzałów uzyskano znaczne
wartości przemieszczeń poziomych konstrukcji. Otrzymano przemieszczenie poziome korony muru oporowego 29 cm (pomiar geodezyjny wykazał 32 cm) i przemieszczenie poziome
górnego punktu ścianki berlińskiej 34,7 cm (pomiary geodezyjne wykazały od 21 do 41 cm
w zależności od miejsca ich wykonania). Zgodność obliczonych i pomierzonych przemieszczeń należy uznać za dobrą. Analiza stateczności wykonana w tym samym etapie doprowadziła do uzyskania wartości współczynnika stateczności SF = 1,012, co w praktyce oznacza
osiągnięcie stanu granicznego (GEO wg EC7). Zatem symulacje numeryczne potwierdziły
wystąpienie stanu granicznego analizowanej konstrukcji. Uzyskany mechanizm utraty stateczności (zgodny z rzeczywistym) zilustrowano na rys. 4 i 5.

Rys. 3. Przekrój I – ewolucja modelu obliczeniowego
Fig. 3. Section I – evolution of the computational model
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Rys. 4. Przekrój I – mechanizm utraty stateczności (powierzchnia poślizgu)
Fig. 4. Section I – failure mechanism (sliding surface)

Rys. 5. Przekrój I – deformacja w stanie granicznym
Fig. 5. Section I – deformation in the ultimate state
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Analizy stateczności w kolejnych etapach (z uwzględnieniem zabezpieczeń dodanych po
awarii) wykazały wzrost współczynnika stateczności SF do wartości 1,26 w etapie ostatnim.
Zatem podjęte działania zabezpieczające można uznać za skuteczne.
Uzyskane wartości sił przekrojowych (efekty oddziaływań wg EC7) w elementach konstrukcji pozwoliły stwierdzić, że nie została przekroczona ich nośność.
4.2. Przekrój II
W przekroju II wykonano wspornikową palisadę z pali CFA o długości około 11 m, a następnie wykop zabezpieczony ścianką berlińską u podnóża tej palisady. Dane wyjściowe
przyjęte w analizie przekroju II ilustruje rys. 6.
Symulacja obejmuje następujące etapy wykonania wraz z analizą stateczności (wyznaczenie współczynnika bezpieczeństwa SF) – przedstawione na rys. 7:
1) stan początkowy, przed wykonaniem wykopu,
2) stan po częściowym odkopaniu palisady (ok. 4,5 m od górnej krawędzi),
3) analiza stateczności (redukcja c-φ) stanu po wykonaniu pierwszej fazy wykopu,
4) stan awaryjny po wykopie do –4,80 m, bez podparcia palisady,
5) analiza stateczności (redukcja c-φ) dla stanu awaryjnego,
6) stan po wprowadzeniu zastrzałów,
7) analiza stateczności (redukcja c-φ) stanu po wprowadzeniu zastrzałów,
8) stan po wykonaniu płyty z zachowaniem dystansu 0,80 m między płytą a ścianką,
9) analiza stateczności (redukcja c-φ) stanu po wykonaniu płyty,
10) stan po wykonania płyty z dodaniem rozporowych łączników,
11) analiza stateczności (redukcja c-φ) stanu po wykonaniu płyty z dodaniem łączników.

Rys. 6. Przekrój II – stan początkowy
Fig. 6. Section II – initial state
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Rys. 7. Przekrój II – ewolucja modelu obliczeniowego
Fig. 7. Section II – evolution of the computational model

W stanie po wykonaniu wykopu, a przed zainstalowaniem zastrzałów uzyskano znaczne wartości przemieszczeń poziomych konstrukcji. Otrzymano przemieszczenie poziome
korony palisady 68 cm (pomiar geodezyjny wykazał 64,5 cm) i przemieszczenie poziome
górnego punktu ścianki berlińskiej 38 cm (brak pomiaru). Zgodność obliczonych i pomierzonych przemieszczeń należy uznać za dobrą. Również i tutaj analiza stateczności wykonana w tym samym etapie doprowadziła do uzyskania wartości współczynnika stateczności
SF = 1,007, co w praktyce oznacza osiągnięcie stanu granicznego. Zatem symulacje numeryczne potwierdziły wystąpienie stanu granicznego (GEO wg EC7), odpowiadającego awarii
analizowanej konstrukcji. Uzyskany mechanizm utraty stateczności ilustruje rys. 8 i 9.
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Rys. 8. Przekrój II – mechanizm utraty stateczności (powierzchnia poślizgu)
Fig. 8. Section II – failure mechanism (sliding surface)

Rys. 9. Przekrój II – deformacja w stanie granicznym i towarzyszące jej momenty zginające w palach
Fig. 9. Section II – deformation in the ultimate state and accompanying bending moments in the piles

Analizy stateczności w kolejnych etapach (z uwzględnieniem zabezpieczeń dodanych po
awarii) wykazały wzrost współczynnika stateczności SF do wartości 1,37 w etapie ostatnim.
Podjęte działania zabezpieczające (dodanie zastrzałów) można uznać za skuteczne i w warunkach budowy wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa.
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Uzyskane wartości sił przekrojowych w elementach konstrukcji (efekty oddziaływań
dla stanu granicznego STR wg EC7) pozwoliły stwierdzić, iż nie została przekroczona ich
nośność.
4.3. Rozkłady uśrednionego parcia poziomego pala na grunt w stanie granicznym
Przedstawia się uzyskane rozkłady parcia zastępczego (uśrednionego na odcinku modułu
a) pala na grunt w otoczeniu pala przemieszczającego się poziomo, równoważne siłom odporu działającym na pal. Reprezentowane są one przez naprężenia w fikcyjnych łącznikach.
Wykres na rys. 10 pokazuje je dla przekrojów I i II w chwili wystąpienia nadmiernych przemieszczeń całego układu ścianowego. Jak widać, w obydwu przekrojach, występuje zbliżony
poziom wytężenia gruntu w otoczeniu pali. W obu przekrojach nośność graniczną osiąga się
w strefie do około 1 m poniżej dna wykopu (σ = ft+ = 24 kPa) oraz na dolnym końcu pala
(σ = fc- = 46 kPa).

Rys. 10. Przekrój I i II – rozkłady zastępczego parcia pala na grunt
Fig. 10. Section I and II – distribution of the averaged horizontal pile pressure on soil

5. Wnioski
W przekrojach I i II stwierdzono wystąpienie stanu granicznego utraty stateczności. Zjawisko to było spowodowane zastosowaniem niepodpartej i niekotwionej ścianki berlińskiej
jako zabezpieczenie wykopu. Skutkiem takiej sytuacji są duże przemieszczenia konstrukcji
(poziome aż do ok. 65 cm). Uzyskano dobrą zgodność obliczonych i pomierzonych wartości
przemieszczeń poziomych (różnice do 5%). Zastosowane po awarii dodatkowe zabezpieczenia należy uznać za skuteczne, zlikwidowały one zagrożenie dla konstrukcji zabezpieczenia
wykopu.
Zaproponowana metoda mieszana analizy 2D/3D układów palowych jest szybkim i wystarczająco dokładnym narzędziem pozwalającym na:
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wyjaśnienie obserwowanych zjawisk (trafna identyfikacja mechanizmu zniszczenia),
ocenę stateczności systemu (współczynniki bezpieczeństwa),
prognozowanie przemieszczeń poziomych (~ 5% dokładność),
wyznaczanie sił wewnętrznych w układzie zawierającym pale.
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ANALIZA NOŚNOŚCI PRZEKROJU PALI ŻELBETOWYCH
W WARUNKACH INTERAKCJI MIMOŚRODOWEGO
ŚCISKANIA ZE ŚCINANIEM
ULTIMATE LOAD CAPACITY OF A CROSS-SECTION
OF R-C PILES SUBMITED TO ECCENTRIC COMPRESION
INTERACTING WITH SHEAR FORCE

Streszczenie
W artykule przedstawiono zastosowanie MES do analizy przekroju żelbetowego poddanego
złożonym stanom wytężenia ze szczególnym uwzględnieniem siły ścinającej. Zaprezentowano
wyniki analizy przekroju kołowego poddanego działaniu interakcji sił N-M-V oraz porównano
z wynikami według [8]. Przedstawiono różnice między omawianą metodą analizy MES oraz
podejściem wg EC2.
Słowa kluczowe: pale żelbetowe, MES, nośność, ścinanie, interakcja
Abstract
The paper presents FEM method for analyzing reinforced concrete section under complex states
of loads with particular consideration of shear forces. Results for circular section submitted to
interaction of forces N-M-V, are presented and compared to results by [8]. Paper shows the
differences between discussed method and EC2 code.
Keywords: reinforced concrete pile, FEM, ultimate load capacity, shear force, interaction
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1. Wstęp
W artykule przedstawiono analizę stanu naprężenia i nośności przekroju pręta żelbetowego (kołowego) ze zbrojeniem podłużnym i poprzecznym (strzemionami), poddanego
łącznemu działaniu (interakcji) siły osiowej N, momentu zginającego M i siły poprzecznej V
(działającej w płaszczyźnie zginania).
Interakcja N-M-V nabiera szczególnego znaczenia wszędzie tam, gdzie słupy są obciążone znacznymi siłami poprzecznymi, np. przy stabilizacji osuwisk palami, w palisadach
lub w fundamentach obiektów mostowych. Również w standardowych słupach żelbetowych
o przekroju kołowym stosowanych w innych konstrukcjach budowlanych może pojawić się
podobna sytuacja.
W artykule przedstawiono nowe, zdaniem autorów, konsystentne podejście do problemu
interakcji N-M-V w przekroju poprzecznym pręta żelbetowego (pala). Metoda pozwala na
śledzenie ewolucji wszystkich wielkości statycznych i kinematycznych spełniających warunki równowagi i zgodności geometrycznej, oraz pełne równanie konstytutywne.
Skorzystano ze zmodyfikowanej wersji Metody Elementów Skończonych (MES), por.
[1], do analizy przekroju poprzecznego pręta o dowolnym kształcie i dowolnych nieliniowych modelach konstytutywnych materiałów (tu: beton – model kontinuum 3D, sprężysto-plastyczny z osłabieniem, zbrojenie – model idealnie sprężysto-plastyczny 1D). Analiza
przekrojowa prętów poddanych sile poprzecznej i momentowi skręcającemu oprócz siły
osiowej i momentu zginającego została wywiedziona z teorii homogenizacji i analizy asymptotycznej. Krótko scharakteryzowano ją w rozdz. 3, a przedstawiono szczegółowo w pracach
pierwszego z autorów [1–3].
Podobną tematykę, tj. wyznaczanie stanu naprężenia dla problemu skręcania i ścinania
belek żelbetowych za pomocą rozmaitych wariantów podejść numerycznych opartych na
MES podejmowano w pracach wielu autorów, między innymi w [4–7].
Celem artykuły jest porównanie najważniejszych wyników, tj. dotyczących nośności
przekroju z wynikami zamieszczonymi w pracach innych autorów, por. [8]. Następnie, dla
przekrojów analizowanych w [8] zaprezentowano wiele innych rezultatów, specyficznych
dla proponowanej metody.
2. Metody normowe uwzględniające ścinanie
Zarówno poprzednio obowiązująca norma PN-84/B-03264, jak i obecna PN-EN 1992
w zakresie ścinania opiera się głównie na modelu kratownicowym Mörsch’a (rys. 1). Jest to
metoda zasadniczo odmienna od przedstawianej w niniejszym artykule, polega na przybliżonej konstrukcji statycznie dopuszczalnych pól naprężeń w stanie granicznym.
Dobór parametrów obliczeniowych, takich jak kąt nachylenia ściskanych krzyżulców
betonowych (które już same w sobie są umowne) do osi belki (kąt θ) nie jest jednoznacznie sprecyzowany (np. EC2 zaleca 1,0 < ctgθ < 2,5), dlatego projektant może mieć trudności z wyborem właściwej wartości. Ponadto metodami przedstawianymi w normach można w łatwy sposób wymiarować przekroje elementów żelbetowych zbliżone do prostokąta,
spore problemy natomiast może sprawiać dobór modelu kratownicowego dla przekrojów
złożonych oraz kołowych.
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Przedstawiana metoda analizy przekrojowej MES umożliwia nie tylko analizę przekrojów o dowolnym kształcie, ale również poddanych złożonym stanom wytężenia.
Norma określa osobny algorytm sprawdzania nośności i wymiarowania zbrojenia dla
każdego ze stanów (mimośrodowe ściskanie, ścinanie, skręcanie), jednak brakuje formuł
interakcji umożliwiających sprawdzanie nośności przekrojów poddanych jednocześnie kilku
stanom. Przykładowo wpływ skręcania i/lub ścinania na nośność przekroju przy zginaniu nie
jest jasno określony normą, albowiem pozostawia projektantowi pewną dowolność w przyjmowaniu parametrów.
Oczywiście przedstawiana metoda również nie jest bez wad, jej poprawność w dużej mierze zależy od przyjęcia modelu konstytutywnego betonu, uwzględniającego zjawisko dylatancji. Ponadto prowadzenie obliczeń wymaga znajomości wielu parametrów sterujących algorytmem MES oraz, w pewnym zakresie, wyniki mogą zależeć od dyskretyzacji przekroju,
co jest ogólną cechą zadań dla materiałów z osłabieniem, por. [10]. Niemniej jednak kwestia
niejednoznacznego doboru parametrów w algorytmie opisującym ścinanie, przedstawionym
w normie, prowokuje do badań i rozwoju nowych metod analizy przekrojów w złożonych
stanach wytężenia.

Rys. 1. Model kratownicowy belki wg EC2
Fig. 1. Truss model according to EC2

3. Metoda numeryczna analizy przekrojowej belki żelbetowej
3.1. Założenia metody
Metoda numeryczna analizy przekroju belki wywodzi się z teorii homogenizacji elementów konstrukcyjnych z mikrostrukturą periodyczną, [1]. Rozważono w niej przypadek belki
w 3D o dowolnym, lecz zwartym przekroju poprzecznym ze wszystkimi sześcioma składowych sił wewnętrznych Σ = [N, MY, MZ, VY, VZ, MX]T (siła ściskająca /rozciągająca, 2 składowe momentu zginającego, 2 składowe siły poprzecznej i moment skręcający).
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Odpowiadają im odkształcenia uogólnione E = [E, KY, KZ, BY, BZ, Φ]T opisujące makrokinematykę (odkształcenie liniowe dla x = y = 0, 2 krzywizny, 2 średnie kąty odkształcenia
postaciowego, jednostkowy kąt skręcenia).
W belce wyróżnia się powtarzalną komórkę w formie wycinka (plastra) początkowo
o skończonej długości, dla której formułuje się lokalny, trójwymiarowy problem brzegowy
homogenizacji sterowanej przez siły wewnętrzne Σ i/lub makroodkształcenia E. Następnie
dokonuje się przejścia granicznego prowadzącego do problemu brzegowego w dwuwymiarowym obszarze przekroju belki {(x, y) ∈ S}. Poszukuje się w nim trzech nieznanych składowych przemieszczeń mikrostruktury up(x) = [u(x, y), v(x, y), w(x, y)]T, tj. przemieszczeń
w płaszczyźnie przekroju (w liniowo-sprężystych zagadnieniach są one związane z efektem
Poissona, dla v ≠ 0), oraz spaczenia towarzyszącego działaniu sił ścinających i momentowi
skręcającemu. W przypadku sterowania siłami przekrojowymi Σ aktywne stają się odpowiadające im odkształcenia uogólnione E. Odkształcenia wywołane przez przemieszczenia up(x)
nałożone na deformację określoną makrokinematyką tworzą stan odkształcenia generujący
naprężenia spełniające równania równowagi i statyczne warunki brzegowe.

Rys. 2. Wycinek belki. Układy współrzędnych – globalny {X, Y, Z} i lokalny {x, y, z}
Fig. 2. Beam slice. Coordinate systems – global {X, Y, Z} and local {x, y, z}

Główna trudność w analizie powyższego zagadnienia wiąże się z obecnością sił poprzecznych V, których odosobnione działanie na wycinek (plaster) jest statycznie niedopuszczalne.
Wymagane jest bowiem równoczesne działanie zmiennych po długości momentów zginających, tak by możliwe było spełnienie globalnych warunków równowagi wycinka wynikających ze wzorów Schwedlera-Żurawskiego V = ± dM  . Wówczas kinematyka ma

dX 
kromodelu
musi być wzbogacona o człony generujące odkształcenia antyperiodyczne, tak by w konsekwencji mogły powstać antyperiodyczne naprężenia na przeciwległych brzegach plastra,
statycznie równoważne zminnym momentom zginającym (rys. 3). Powyższe postępowanie
daje wyniki zgodne ze znanymi analitycznymi rozwiązaniami teorii sprężystości dotyczącymi ścinania, por. [1]. Prowadzi także do wyników zgodnych z rozwiązaniami numerycznymi
dla belek w 3D, o ile tylko spełnione są następujące założenia przyjmowane przez opisaną
analizę asymptotyczną:
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–– jedynym źródłem wytężenia są siły przekrojowe. Pomija się wpływ obciążeń przyłożonych do pobocznicy pręta,
–– rozpatrywany przekrój znajduje się dostatecznie daleko od podpór i innych więzów, sił
skupionych, gwałtownych zmian przekroju poprzecznego.

Rys. 3. Warunki równowagi wycinka belki przy ścinaniu
Fig. 3. Equilibrium conditions of the beam slice under shear

Do opisu betonu w pracy używa się modelu materiałowego niestowarzyszonej sprężysto-plastyczności z osłabieniem przy wystąpieniu odkształceń plastycznych rozciągających
wg Menetrey’a i Wilama [9, 10]. Model charakteryzuje gładka powierzchnia plastyczności,
trójeliptyczna w aksjatorowym przekroju i paraboliczna w dewiatorowym. Podstawowymi
danymi są: stałe sprężyste E, v, jednoosiowe wytrzymałości na ściskanie fc i rozciąganie ft.
Prawo osłabienia (ekspotencjalne) jest określone przez graniczną szerokość rozwarcia rys wr
oraz energię pękania G. Niestowarzyszone prawo płynięcia używa kąta dylatancji ψ do kontrolowania stosunku pomiędzy objętościową a dewiatorową częścią deformacji plastycznej.
Model dobrze opisuje większość (choć nie wszystkie) cech zachowania się betonu w złożonych wieloosiowych stanach, por. [10].
Stal zbrojeniowa opisana jest standartowym jednoosiowym modelem idealnie sprężysto-plastycznym (Es, fy).
3.2. Opis sformułowania MES
Przyrostowe rozwiązanie numeryczne powyższego, w ogólności nieliniowego problemu
brzegowego przeprowadzono autorskim programem, rozwiniętym i pracującym w środowisku systemu MES ZSoil.PC1. Celem analizy przekrojowej belek jest:
1) utworzenie ścieżek w przestrzeni sił wewnętrznych i odkształceń uogólnionych λ →
(Σ(λ), Ε(λ)), przy dowolnym wyborze wielkości sterujących,
2) wszystkie 6 składowych tensorów naprężeń i odkształceń (w 3D) w dowolnym punkcie
przekroju i chwili λ procesu (także i te zwyczajowo pomijane w analizie belek),
3) wyznaczenie stycznej macierzy konstytutywnej (sztywności) przekroju ∆, rozumianej
jako operator wiążący przyrosty δΣ z δΕ: δΣ = ∆ · δΕ w dowolnej chwili λ procesu.
1

ZSoil.PC jest systemem nieliniowej analizy MES ogólnego przeznaczenia (statyka ośrodka jedno- i dwufazowego, dyfuzja, filtracja), ukierunkowanym na geotechnikę, hydrotechnikę i inżynierię
lądową. Został opracowany na Politechnice Federalnej (EPFL) w Lozannie (Szwajcaria) i w firmie ZACE Services Ltd., przez zespół działający pod kierownictwem prof. T. Zimmermanna i prof.
A.Trutego. A.Urbański uczestniczył w tworzeniu systemu ZSoil.PC od 1993 roku. Szczegółowe informacje o systemie ZSoil można znaleźć na stronie: www.zace.com.
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Obszar przekroju poprzecznego belki dyskretyzuje się dwuwymiarowymi elementami
skończonymi (T3, Q4, T6, Q8) o 3 stopniach swobody w węźle, ui = {u,v,w}T (kinematyka uogólnionego płaskiego stanu odkształcenia). Warto wspomnieć w tym miejscu, że poza
węzłowymi stopniami swobody podczas symulacji aktywne są jeszcze globalne stopnie
swobody E, A opisujące tzw. makrokinematykę, przy czym liczba składowych uogólnionych odkształceń #E jest równa liczbie sterujących składowych sił wewnętrznych. Liczba
parametrów tworzących antyperiodyczną deformację jest stała i wynosi, w przedstawianym
sformułowaniu, #A=9.
Dodatkowo model MES przekroju żelbetowego zawierać może elementy specjalne:
–– prętowe (strzemiona w belce żelbetowej),
–– zdegenerowany element punktowy (zbrojenie podłużne w belce żelbetowej),
–– membranowe (okładziny lub kształtowniki w konstrukcjach zespolonych, gęste siatki
zbrojeniowe),
–– kontaktowe (powierzchnie nieciągłości deformacji przebiegające wzdłuż osi pręta).
4. Wybrany przekrój żelbetowy kołowy poddany interakcji N-M-V
W pracy [8] rozważono problem interakcji N-M-V dla przekroju kołowego, budując rozwiązanie problemu nośności granicznej metodą statyczną, tj. wyodrębniono w przekroju trzy
strefy, z których tylko strefa środkowa przenosi siłę V. Problem sprowadzono tam do zadania
programowania nieliniowego na zmienne określające zakres tych stref, poszukując minimalnych sił V, które wraz z założonymi parami sił M, N spełniają (w sensie całkowym) równania
równowagi, oraz nie przekraczają granicznych wartości naprężeń w betonie, w zbrojeniu
podłużnym i strzemionach.

Rys. 4. Model MES przekroju poprzecznego pręta wraz ze zbrojeniem wg [8]
Fig. 4. Model FEM of the cross-section with reinforcement, after [8]

Jako podstawowy wynik podano tam krzywe interakcji M-V, przy ustalonej sile
N(= –700 kN). W niniejszym artykule w celu porównania efektów obu metod, przeanalizowano identyczny przekrój (którego model MES pokazany jest na rys. 4), przyjmując za
[8], dość niską wytrzymałość betonu na ściskanie jednoosiowe fc = 11,02 MPa, oraz wytrzymałość stali, jednakową dla strzemion i zbrojenia podłużnego, fy = 374 MPa.
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Wyniki te, odniesione są do badań eksperymentalnych wykonywanych przez różnych
autorów (ich szczegółowy wykaz zawarto w [8]) i, jak podają autorzy pracy [8], wykazują
dobrą zgodność. Mogą zatem stanowić podstawę do weryfikacji proponowanej metody.
Analiza modelem Menetrey’a i Wilama wymaga określenia pozostałych danych materiałowych, nieobecnych w [8], gdzie jedynymi parametrami materiałowymi były wspomniane
wytrzymałości. I tak, przyjęto dla betonu: moduł Younga Ec = 30 GPa, vc = 0,16. Współczynnik określający wytrzymałość na ściskanie w stanie dwuosiowym fcb/fc = 1,16, co odpowiada
parametrowi kształtu powierzchni granicznej e = 0,52. Wytrzymałość na rozciąganie ft jest
nieokreślona [8], tu przebadano jej wpływ na krzywe interakcji zmieniając ją w granicach ft
=0,8–1,0 MPa. Przyjęto następujące parametry prawa osłabienia: graniczna szerokość rozwarcia rys wr = 0,001 m, energia pękania G = 200 Nm/m2. W prawie płynięcia użyto kąta dylatancji ψc=15º, a więc przyjmującego wartość pośrednią pomiędzy teoretycznym granicami
dla modelu (4º <ψc < 35º), zalecaną przez [10].
Porównanie krzywych przedstawiono na rys. 5, gdzie naniesiono punkty obliczone omawianą
metodą, (ozn. ♦), dla dwóch wartości wytrzymałości na rozciąganie: a) ft = 0,8 MPa b) ft = 1,0
MPa. Zgodnie z oczekiwaniami nośność przekroju na ścinanie będzie zależała od tego parametru.
Dla stanów z przeważającym wpływem momentu zginającego wpływ ten stopniowo zanika.
  a)                                                                 b)

Rys. 5. Krzywe interakcji M-V przy stałej wartości siły ściskającej N = –700 kN wg [8]
Fig. 5. Interaction curves M-V for the constant value of compressive force N = –700 kN, after [8]

Punkty interakcji uzyskano jako graniczne, przy których uzyskano zbieżność procesu
iteracyjnego w algorytmie Newtona-Raphsona, przy sterowaniu siłami:
Σ ( λ ) = [ N = const = −700 kN, M Y = M o ⋅ F ( λ), 0, 0, VZ = Vo ⋅ F ( λ), 0] , λ ∈ (0,1) → F ( λ) = λ
T

z krokiem ∆λ = 0,01, przy różnych wartościach:
Vo/Mo = (400/0, 400/100, 400/225, 400/300, 300/400, 200/400, 100/400, 0/400) kN/kNm.
Dla stanów z przewagą siły VZ lub momentu MY uzyskano nieznacznie większe nośności,
natomiast dla pośrednich stanów interakcji, np. w otoczeniu p. B, nie osiągnięto pełnej nośności jak w [8]. Zgodność tych wyników z referencyjnymi, zdaniem autorów, można jednak
uznać za dość dobrą, pomimo odmiennej metodyki i użytego modelu materiałowego.

164
Na rysunku 6 pokazano ścieżki w przestrzeni Σ(λ), Ε(λ) opisujące jeden z przebiegów
(przypadek a), Vo/Mo = 400/400 kN/kNm), dobrze ilustrujące istotę zachodzącego zjawiska.
Otóż siła poprzeczna VZ osiąga swoje maksimum dla wartości parametru λ = 0,53 (ozn. kółkiem na rys. 5a). Na wykresie (rys. 6) pokazano ostatnią policzoną wartość VZ(λ = 0,54) <
VZ(λ = 0,53), w stanie dla którego nie osiągnięto zbieżności. Zmieniając sterowanie siłami
przekrojowymi na sterowanie odkształceniami uogólnionymi oraz algorytm iteracyjny (na
przykład stosując zmodyfikowaną metodę Newtona-Raphsona, algorytm BFGS czy tzw. arc-length), można uzyskać opadającą część wykresu charakterystyki VZ(BZ) dla modelu materiałowego zawierającego prawo osłabienia, por. [1]. Wiążą się z tym znane trudności dotyczące stabilności obliczeń i jednoznaczności ich wyników przy różnych dyskretyzacjach. Tu
pokonano je, stosując metodę Hilleborga, por. [10].
Przy określaniu krzywej interakcji interesujące są wartości graniczne (maksymalne)
sił przekrojowych, stąd też poprzestano na algorytmie gwarantującym ich jednoznaczne
określenie.
a)                                                                         b)

Rys. 6. Ścieżki w przestrzeni (Σ, Ε) przy ustalonej wartości N = –700 kN: a) siła poprzeczna
w zależności od średniego kąta odkształcenia postaciowego; b) moment zginający w zależności
od krzywizny
Fig. 6. Paths in the space (Σ, Ε) for the constant value of N = –700 kN: a) the shear force as a function
of the mean shear angle; b) the bending moment as a function of the curvature
     a)                                                                                    b)

Rys. 7. Sztywność przekroju a) na ścinanie; b) na zginanie; jako funkcja parametru λ
Fig. 7. Stiffness of the cross-section for: a) shear; b) bending; as a function of the parameter λ
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Przedstawiana metoda analizy przekrojowej belek stwarzarównież możliwość śledzenia
zmian poszczególnych składowych macierzy sztywności przekroju, por. [1]. Na rys. 7 pokazano to dla tej samej ścieżki (przypadek a), Vo/Mo = 400/400 kN/kNm co na rys. 7 dla
parametru procesu 0 < λ ≤ 0,53.
Oprócz prezentowanych wyników analizy operujących wielkościami całkowitymi dla
przekroju, metoda pozwala na śledzenie wszelkich wielkości statycznych w dowolnym
punkcie i dowolnej chwili λ procesu.
W pierwszej kolejności na rys. 9 przedstawia się rozkłady składowych naprężeń podstawowych dla rozpatrywanego zagadnienia, tj. normalnych i stycznych w kierunku siły ścinającej dla: przypadku ft = 800 kPa (a), Vo/Mo = 400/400 kN/kNm, parametru procesu λ = 0,53,
a więc dla granicznych wartości sił przekrojowych N = –700 kN, VZ = 212 kN, MY = 212 kNm.

Rys. 8. Rozkład naprężeń normalnych i stycznych w przekroju
Fig. 8. Distribution of normal and shear stresses in the section

W rozkładzie τyz daje się zauważyć brak symetrii względem osi x (poziomej), co nie
zdarza się w analizie liniowo-sprężystej. Przykładowo, τyz(A) ≈ 600 kPa (strefa rozciągana),
podczas gdy w p. B (położonym symetrycznie, ale w strefie ściskanej), τyz(B) ≈ 900 kPa. Analogicznie τyz(A’) ≈ 500 kPa, a τyz(B’) ≈ 800 kPa. Ta około 50% różnica związana jest z utratą
sztywności betonu w kierunku normalnym (z), w strefie rozciąganej.
Ponadto metoda umożliwia analizowanie pozostałych składowych tensora naprężenia,
zwyczajowo pomijanych w analizie belek. Fakt ten jest w pełni zrozumiały, bowiem dla
składowych tych nie są znane żadne rozwiązania zamknięte (nawet przybliżone). Przy wielkościach jakie osiągają (rys. 9), mogą one jednak odgrywać znaczący wpływ na ewolucję
stanów plastycznych w układzie, ingerując w wielkość niezmienników tensorów (I1, J2, J3)
występujących w warunku plastyczności, oraz na stany zarysowania. Przykładowo, naprężenia styczne τxz prostopadle do kierunku siły ścinającej, oraz działające w płaszczyźnie przekroju τxy osiągają wartości tego samego rzędu co podstawowe τyz.. Naprężenia normalne σxx
i σyy osiągają lokalnie wartości bliskie wytrzymałości na rozciąganie. Pewną (dość złożoną)
rolę w kształtowaniu się tych pól naprężeń odgrywa obecność zbrojenia (efekt zaciskania,
ang. confinement).

166

Rys. 9. Mapy składowych tensora naprężeń na ogół pomijane w analizie
Fig. 9. Maps of components of the stress tensor omitted in standard analysis

Rozkład sił (i naprężeń) w zbrojeniu poprzecznym (strzemionach) pokazano na rys. 10a),
ich histogram w wybranych elementach, na rys. 10b, dla poprzednio opisanego stanu (przypadek a), Vo/Mo = 400/400 kN/kNm, parametru procesu 0 < λ ≤ 0,53.
Początkowo niewielkie wartości tych naprężeń związane są wyłącznie z efektem Poissona wywołanym ściskaniem mimośrodowym. W miarę wzrostu naprężeń ścinających, po
osiągnięciu stanu plastycznego w betonie, źródłem naprężeń w zbrojeniu poprzecznym są
odkształcenia objętościowe plastyczne (wzrost objętości betonu zarysowanego) przy plastycznych odkształceniach postaciowych, czyli dylatancja betonu. Pojawienie się naprężeń
w zbrojeniu jest więc efektem nieliniowości materiałowej opisanym przez zastosowany model. Warto w tym miejscu przypomnieć fakt, że rozwiązania wg liniowej teorii sprężystości dla stanu czystego ścinania czy skręcania nie wykazują żadnych odkształceń liniowych
w płaszczyźnie przekroju ani w kierunku podłużnym i tym samym nie generują żadnych
naprężeń w zbrojeniu.
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            a)                                               b)

Rys. 10. Rozkład sił w strzemionach i histogram naprężeń w wybranych elementach
Fig. 10. Forces decomposition in stirrups and stress history graphs in selected elements

5. Wnioski
Metodą analizy przekrojowej MES przebadano nośność, sztywność oraz rozkłady wielkości statycznych w przekroju kołowym pręta. Wyniki (krzywe interakcji N-M-V) zostały
pozytywnie zweryfikowane przez porównanie ich z wynikami zamieszczonymi w pracy [8],
pomimo zastosowania zasadniczo odmiennych podejść ([8] – metoda statyczna oszacowania
nośności, tu metoda bazująca na mechanice kontinuum sprężysto-plastycznego).
Stosowalność metody ma swój naturalny limit wynikający z założeń teorii homogenizacji, i analizy asymptotycznej, tj. z założenia o dostatecznie wolnej zmienności pól makroskopowych. Wyklucza to z rozważań przekroje znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie
podpór, zmian przekrojów, otworów, dużych obciążeń skupionych czy wywołanych nimi
makrorys (ang. arching).
Chociaż metoda jest ogólna w takim sensie, że materiał pręta może być opisywany dowolnymi modelami materiałowymi nieliniowym, w tym przypadku musi być spełniony postulat o włączeniu charakterystyki dylatancji jako istotnego składnika modelu konstytutywnego betonu, o ile ma on służyć opisowi ścinania lub skręcania. Jest to spowodowane faktem,
że przedstawiona metoda opisuje ewolucje naprężeń w zbrojeniu poprzecznym i podłużnym
przy ścinaniu wyłącznie jako efekt dylatancji towarzyszącej zarysowaniu betonu. Użyty model Menetreya-Wilama spełnia ten warunek, ale dokładna identyfikacja jego parametrów (kąt
dylatancji) wymaga jeszcze dalszych badań.
W praktyce kluczową rolę odgrywa zdolność metody do opisywania nośności w warunkach złożonego stanu sił przekrojowych, w tym ścinania. Szersze stosowanie metody musi
być poprzedzone następującymi badaniami:
–– identyfikacja parametrów opisujących dylatancję;
–– wrażliwość metody na zmiany parametrów modelu konstutywnego opisujących osłabienie;
–– wrażliwość metody na dyskretyzację MES;
–– działanie metody z innymi modelami konstytutywnymi betonu.
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Można postawić tezę, że moc obliczeniowa nie stanowi już dziś bariery w wykorzystaniu
dwuwymiarowych modeli MES w praktycznej działalności projektowej. Posługując się modelem przekrojowym MES 2D można wykonywać wielokrotne symulacje z dużą liczbą kroków obliczeniowych, na przykład takie, których celem jest tworzenie powierzchni interakcji
w trybie on-line. Takie narzędzie obliczeniowe będzie mogło być przydatne dla szerokiego
grona projektantów.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono metodę symulacji numerycznych MES nośności zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską. Podstawowa analiza, przeprowadzana w płaskim stanie odkształcenia,
jest wzbogacana wynikami pomocniczych zadań 3D. Pozwala to na odtworzenie istotnych cech
trójwymiarowych w zachowaniu się układu. Metoda jest efektywnym narzędziem służącym
do odtworzenia stanu przemieszczeń i naprężeń w elementach konstrukcyjnych oraz do oceny
stateczności układu. Metodę zastosowano do analizy rzeczywistego przypadku.
Słowa kluczowe: wykop, ścianka berlińska, MES
Abstract
In the paper a method of numerical simulations of an excavation supported by soldier pile wall
is presented. Basic analysis, conducted in plane strain, is enriched with results of subsidiary 3D
tasks. It allows to reconstruct some significant three-dimensional features of the system. The
method is an effective tool used to model displacements and stresses in structural elements as
well as to perform stability analysis. The method was used to analyze a practical case.
Keywords: excavation, soldier pile wall, FEM
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1. Wstęp
W artykule przedstawiono szczegółowo sposób modelowania ścianek berlińskich, pokazanych na rys. 1, nazwany przez autorów „metodą 2D/3D”, tj. taki, w którym zasadnicza
analiza układu jest przeprowadzana w płaskim stanie odkształcenia (PSO), ale uzupełniona
jest przez elementy łącznikowe, odzwierciedlające lokalnie trójwymiarową pracę masywu
gruntowego w otoczeniu periodycznie usytuowanych pali. Identyfikacja cech sprężystych
i wytrzymałościowych tych łączników wynika z pomocniczych zadań 3D. Pozwala to na
odtworzenie istotnych zjawisk trójwymiarowych mających kluczowe znaczenie dla analizy
statycznej układu.
W pracy A. Urbańskiego i M. Grodeckiego [1] metodę tę zastosowano do analizy rzeczywistego przypadku stanu awaryjnego pewnej konstrukcji zabezpieczenia wykopów za pomocą ścianki berlińskiej. Tam też (we wstępie) przedstawiono główne zasady symulacji całego
układu zawierającego ściankę, takie jak: użyte modele konstytutywne, etapowanie, kontrolowane odciążanie. W niniejszym artykule analizuje się ten sam obiekt, ale w odróżnieniu od
pracy [1], rozważa się dla niego hipotetyczne scenariusze wynikające z odmiennego sposobu
wykonywania robót ziemnych (zastosowanie przypór ziemnych). Celem artykułu jest:
–– przedstawienie metody 2D/3D zastosowanej do obliczania układu periodycznego pali
współpracujących z gruntem,
–– wyjaśnienie, czy w zaistniałej sytuacji (opisanej w [1]), można było bezpiecznie wykonać
ściankę berlińską tylko dzięki właściwej kolejności robót ziemnych.
2. Metoda obliczeń 2D/3D zastosowana do układu periodycznego pali
2.1. Uwagi wstępne o modelowaniu układów trójwymiarowych periodycznych za pomocą
modelu MES 2D w płaskim stanie odkształcenia
Podstawowym problemem w modelowaniu ścianek berlińskich w systemie ZSoil lub innym podobnym programie MES stosowanym w geotechnice jest radzenie sobie z przestrzenną (3D) i periodyczną strukturą pokazaną na rys. 1, używając modelu 2D płaskiego stanu
odkształcenia (PSO), nie tracąc istotnych cech 3D. Ważną konstatacją jest stwierdzenie, że
deformacja i stateczność układu zależy głównie od nośności gruntu wokół pali obciążonego znacznymi siłami poziomymi. Tymczasem efekt koncentracji jest całkowicie pomijany
przez analizę PSO. Operuje ona bowiem stałymi, uśrednionymi w kierunku przebiegu ścianki, wielkościami przemieszczeń i naprężeń. Stąd też użycie modelu PSO bez żadnych modyfikacji, poprawne np. w analizie ścian oporowych z betonu czy ścianek szczelnych z grodzic
Larsena, w przypadku ścian berlińskich jest zasadniczo błędne. Prowadzi ono do wyników
po stronie niebezpiecznej, znacznie przeszacowując stateczność oraz zaniżając wielkość deformacji. Notabene takie postępowanie było jedną z przyczyn wystąpienia stanu awaryjnego,
opisanego w [1].
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Rys. 1. Ścianka typu „berlińskiego” . Etapy wykonania i schemat pracy w stanie końcowym
Fig. 1. A soldier pile wall. Construction stages and final schema

Układ pokazany na rys. 1 charakteryzuje się powtarzalnością (periodycznością), a także
istotną przestrzennością (3D). Oczywiście, analiza trójwymiarowego zadania dla powtarzalnej sekcji rozważanego układu ścianowego jest obecnie w systemie ZSoil w pełni wykonalna. Pojawia się więc pytanie, dlaczego nie pełna analiza 3D? W tym jednak wypadku trudno
zalecić modelowanie MES 3D jako metodę do powszechnego stosowania w projektowaniu,
a to ze względu na wiele okoliczności występujących w praktyce:
–– ograniczony czas, który w praktyce można poświęcić na modelowanie 3D. Jak to wynika
z doświadczeń autorów, przy modelowaniu w 3D potrzeba ok. 3–10 razy więcej czasu na
budowę modelu, przeprowadzenie obliczeń i przetwarzanie wraz z analizą wyników niż
przy modelowaniu w 2D,
–– pomimo (pozornej) prostoty układu, modelowanie MES 3D ścianki berlińskiej wymaga
zaawansowanych opcji obliczeniowych: etapowanie, kontakt, duże przemieszczenia,
–– konieczność gęstej dyskretyzacji strefy w otoczeniu pali powoduje potrzebę znacznej
mocy obliczeniowej i zwiększenia czasu obliczeń,
–– wciąż mała dostępność oprogramowania z opcją modelowania MES 3D,
–– zbyt małe środki finansowe przeznaczane na tę część prac projektowych (często traktowaną jako drugorzędna).
Stąd też, mając na uwadze głównie efektywność procesu projektowania przedmiotowych
konstrukcji, istnieje potrzeba opracowania uproszczonego, ale wiarygodnego, sposobu modelowania w 2D (lub 1D), dającego oszacowania sztywności i nośności granicznej periodycznego układu pali, oddającego najważniejsze zjawiska wynikające z pracy 3D. Zdaniem
autorów postulaty te spełnia metoda przedstawiana poniżej, zwana dalej „metodą 2D/3D”.
W metodzie tej cały układ wynikający z danego przekroju geotechnicznego analizowany jest
przy założeniu płaskiego stanu odkształceń (PSO), przy założeniu modelu sprężysto-plastycznego (np. Mohr-Coulomb). W części zagłębionej pal traktuje się jako element belki zginanej, ale połączony z elementami continuum za pośrednictwem dodatkowych (fikcyjnych)
prętów (łączników) sprężysto-plastycznych przebiegających poziomo, symulujących efekty
trójwymiarowe w pracy pali. Identyfikacja sztywności i wytrzymałości tych łączników może
być przeprowadzona w toku pomocniczych zadań 3D, opisanych poniżej.
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2.2. Opis metody 2D/3D w analizie sekcji powtarzalnej układu periodycznego pali
Modele MES stosowane w rozważanej metodzie pokazano na rys. 2 i 3.

Rys. 2. Modele obliczeniowe MES w metodzie 2D/3D ścianki berlińskiej
Fig. 2. FEM models in the method 2D/3D of soldier pile wall

Cechą szczególną modelu PSO jest fakt, że węzły elementów belkowych modelujących
część zagłębioną pala nie pokrywają się z węzłami kontinuum. Pomiędzy nimi znajdują się
fikcyjne pręty o charakterystyce sprężysto plastycznej. Wydłużenie tych prętów ∆U odwzorowuje różnicę pomiędzy uśrednionymi przemieszczeniami (w węzłach kontinuum) a przemieszczeniami poziomymi w węzłach elementów reprezentujących pal.
Identyfikacja ich charakterystyk wymaga rozwiązania pomocniczych zadań trójwymiarowych (3D) dla wycinka poziomego (warstwy) połówki sekcji powtarzalnej (np. o szerokości
a/2 =1/2 · 2,0 m = 1,0 m, grubości dowolnej, np. t = 0,1 m), obciążonego:
–– pionowo działającym ciężarem gruntu (pY = –γh dla wykopu, pY = –γ(h0 + h) dla naziomu),
–– narastającym wymuszonym poziomym przemieszczeniem UX w węzłach pala.
Kinematyczne warunki brzegowe są następujące (rys. 3):
–– w pł. XY (z warunków symetrii i periodyczności układu) UZ(x, y, z = ½a) = UZ(x, y, z = 0) = 0;
–– w pł. XZ (na spodzie modelu) UY(x, y = 0, z) = 0;
–– w pł. YZ (w dostatecznie dużej odległości l od rozpatrywanego zaburzenia jednorodności
pola przemieszczeń) UX(x = ±l, y, z) = 0.
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Zadanie to jest rozwiązywane jako sprężysto-plastyczne z warunkiem plastyczności Mohra-Culomba, z parametrami odkształcalności E, v i wytrzymałościowymi c’, φ’.
Uwzględnienie w modelu pomocniczym MES dla warstwy poziomej (rys. 3) obciążeń pionowych, pochodzących od ciężaru własnego gruntu znajdującego się powyżej danej warstwy
poziomej, generujących w niej naprężenia ściskające pionowe σYY, powoduje konieczność
rozważania w powyższym zadaniu trójwymiarowego stanu naprężenia. Jest to istotne, ponieważ naprężenia te wpływają zasadniczo na odpowiedź materiału (gruntu) przez zmianę
warunku przejścia w stan plastyczny. W systemie ZSoil można to uzyskać, generując jedną
warstwę elementów objętościowych prostopadłościennych (B8), zachowując geometrię 2D
w warstwie w płaszczyźnie XZ.

Rys. 3. Zadanie pomocnicze w widoku 3D
Fig. 3. Subsidiary problem in 3D view

Podstawowym wynikiem jest zależność UX~RX, tj. przemieszczenie – reakcja w punktach
wymuszenia przemieszczeniami. Przykład takiej zależności pokazano na rys. 3.
Pozwala ona określić charakterystykę przemieszczenie–siła odporu bocznego pala, rozmytą na szerokości ½a i wysokości wycinka t – q kN/m2. Ta silnie nieliniowa charakterystyka, uzyskana w pomocniczym zadaniu 3D, stanowi podstawę do zbudowania przybliżonej
relacji sprężysto-plastycznej (biliniowej) dla fikcyjnych poziomych łączników prętowych
wprowadzonych do modelu 2D (PSO), mających symulować efekty trójwymiarowe, takie
jak ograniczoną zdolność przenoszenia sił poziomych przez pale zagłębione w ośrodku
gruntowym.
Łączniki te należy rozmieszczać równomiernie (w rozstawie e, wtedy ich powierzchnia
powinna być równa: A’ = e · g), pomiędzy każdym węzłem elementu belki zginanej (pal +
profil stalowy) a odpowiadającym mu węzłem kontinuum. Długość łącznika L może być
dowolna. Charakterystykę tych łączników (modul Younga EC, wytrzymałość na rozciąganie
/ściskanie ft/fc) znajduje się z warunku równoważności sił w modelu 2D i 3D, wg następującego algorytmu. Mając daną zależność:
RX = RX ( ∆U )

(1)
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można uzyskać uśrednione, fikcyjne naprężenia (odpór gruntu) na powierzchni t · a:
q ( ∆U ) =

2 ⋅ 2 ⋅ RX ( ∆U )
t ⋅a

(2)

Żądanie statycznej równoważności obu modeli (3D i PSO), tj.: siła w łączniku o powierzchni A odpowiada sile na powierzchni A’ = e · g, gdzie g jest jednostkową grubością
w modelu PSO, (por. rys. 4), prowadzi do związku:
σ ⋅ A = q⋅e⋅ g

Stąd naprężenia w łączniku:
σ (ε ) =

q⋅e⋅ g
4e ⋅ g
=
RX (ε ⋅ L )
A
t ⋅a⋅ A

(3)

(4)

Rys. 4. Statyczna równoważność (a). Przykładowe relacje i ich biliniowa aproksymacja (b)
Fig. 4. Static equivalency (a). Exemplary relations and their bilinear approximation (b)

Z aproksymacji relacji RX (∆U) biliniową funkcją (jak dla zależności σ(ε) w modelu pręta sprężysto-plastycznego) otrzymuje się wytrzymałości na rozciąganie/ściskanie ft i fc oraz
moduł Younga EC materiału fikcyjnego łącznika o powierzchni A i długości L:
±
f t  4 ⋅ RMAX
⋅e⋅ g
=
fc  t ⋅ a
A

EC =

4 ⋅ RMAX ⋅ e ⋅ g ⋅ L
t ⋅ a A ⋅ ∆U MAX

(5)

(6)

2.3. Przykładowa identyfikacja charakterystyk łączników sprężysto-plastycznych
Obliczenia przeprowadzono dla układu opisanego w [1]. Warunki gruntowe można
uznać za przeciętne: jednorodna warstwa iłu twardo-plastycznego o parametrach modelu
Mohra-Coulomba c = 30 kPa, φ = 18º, ψ = 0, E = 10 MPa, ν = 0,3. Wysokość naziomu:
h0 = 4,0 m. Graniczne wielkości odporu bocznego narastają wraz z głębokością, są różne w zależności od kierunku ruchu do (ozn. k+) lub od (ozn. k–) wykopu. W rozważanym
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przykładzie wyodrębniono 3 strefy na głębokości hmax = 4,5 m pala: 0–1,0 m (charakterystyka wyznaczana na głębokości h1 = 0,5 m); 1,0–2,0 m, h2 = 1,5 m; > 2,0 m, h3 = 2,5 m.
Wykonano pomocniczy model 3D w 3 wariantach różniących się obciążeniami pionowymi.
Otrzymano 3 × 2 = 6 charakterystyk dla kierunków k– i k+ pokazanych na rys. 5. Na każdej
z nich odczytano wartość reakcji maksymalnej RMAX i towarzyszącego jej przemieszczenia
UMAX. Odejmując od nich wartość uśrednionych przemieszczeń UC, otrzymano wydłużenie
∆UMAX. Ze wzorów (5) i (6) uzyskano poszukiwane wartości charakterystyk łączników (tab.
1). Przyjęto (dowolnie): powierzchnię łącznika A = 0,2 m2, ich rozstaw e = 0,2 m i długość
L = 0,1 m:
–– wytrzymałość na rozciąganie łącznika (przy kierunku k+) ft wg tab. 1;
–– wytrzymałość na ściskanie łącznika (przy kierunku k–) fc, wg tab. 1;
–– moduł Younga łącznika EC –przyjęto wartość średnią z kierunków k+ i k–: EC = 85 kPa.

Rys. 5. Funkcje RX (UX) dla 3 różnych głębokości i 2 kierunków wymuszenia przemieszczeń
Fig. 5. Functions RX (UX) for 3 different depth and 2 directions of imposed displacements

Uzyskane charakterystyki sprężysto-plastycznych łączników przedstawiono w tab. 1.
Ta b e l a 1
Wartości charakterystyk fikcyjnych prętów łącznikowych

k+

k–

i

hi
[m]

∆UMAX
[m]

RMAX
[kN]

ft+/fc–
[kPa]

ε

EC
[kPa]

3

2,50

0,045

1,70

34,00

0,45

75,56

2

1,50

0,040

1,50

30,00

0,40

75,00

1

0,50

0,030

1,20

24,00

0,30

80,00

3

2,50

0,050

2,30

46,00

0,50

92,00

2

1,50

0,045

2,15

43,00

0,45

95,50

1

0,50

0,040

2,00

40,00

0,40

100,0
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2.4. Odpór boczny działający na pale
Przedstawia się wyniki dotyczące rozkładu odporu bocznego działającego na pale przemieszczający się poziomo (przykładowo dla przekroju I wg [1]), w warunkach wykonywania
wykopu z pozostawieniem przypór ziemnych (jak w rozdz. 3.1). W tym przypadku, odmiennie niż w przypadkach opisanych w [1], gdzie wystąpił stan graniczny, istnieją duże rezerwy
nośności. Reprezentują je naprężenia w fikcyjnych prętach łącznikowych, dane wzorem (4).
I tak, w warstwie górnej fikcyjne naprężenie osiąga wartość σmax = 3,3 kPa, a wartość graniczna jest oszacowana na ft = 24 kPa (tab. 1).

Rys. 6. Odpór boczny pala (naprężenie w łączniku)
Fig. 6. Lateral pressure acting on a pile (stress in the connector)

3. Zastosowanie metody 2D/3D do analizy symulacyjnej rzeczywistych układów
zabezpieczeń ściankami berlińskimi
W pracy [1] przedstawiono analizę stanu awaryjnego układu ścianek berlińskich, wykonaną za pomocą rozważanej metody 2D/3D. Wykazano tam, że jedną z przyczyn zaistniałej awarii była niewłaściwa sekwencja wykonywania wykopu – dopuszczająca na pewnym
etapie pracę wspornikową ścianki berlińskiej, co przy istniejącej geometrii i obciążeniach
prowadziło do znacznego wytężenia strefy gruntu, w której zagłębiono pale CFA i w konsekwencji do osiągnięcia stanu granicznego utraty stateczności całego układu.
W niniejszym artykule przebanalizowano jeden (hipotetyczny) sposób prawidłowego
zabezpieczenia wykopów polegający na częściowym zachowaniu przypór ziemnych.
Przeprowadzono symulację MES tego samego układu palowego w programie ZSoil. Autorzy
wykonali analizę dwóch przekrojów oznaczonych I i II (analogicznie do [1]).
3.1. Przekrój I wg [1]
Poniżej przedstawiono kolejne etapy symulacji alternatywnego rozwiązania problemu
przedstawionego w pracy [1]. Symulację wykonano w następujących etapach:
1) stan początkowy przed wykonaniem wykopu,
2) usunięcie warstwy gruntu na głębokość –4,8 m i zastosowanie przypory ziemnej,
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3) wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej o grubości 0,7 m,
4) wstawienie elementów konstrukcyjnych „ścianki berlińskiej” (pal CFA + profil IPE360)
oraz zastrzałów podtrzymujących tę konstrukcję,
5) usunięcie przypory ziemnej.

Rys. 7. Przekrój I – stan początkowy
Fig. 7. Section I – initial state

Rys. 8. Przekrój I – ewolucja modelu obliczeniowego
Fig. 8. Section I – evolution of the computational model
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W etapie końcowym (p. 5) przeprowadzonej symulacji, uzyskano następujące wyniki:

Rys. 9. Przekrój I – deformacja i momenty zginające w palu w etapie końcowym
Fig. 9. Section I – deformation and the bending moment in the pile in a final step

Rys. 10. Przekrój I – deformacja i momenty zginające pal dla układu z parametrami
wytrzymałościowymi zredukowanymi częściowym współczynnikiem materiałowym γΜ = 1,25, wg EC7
Fig. 10. Section I – deformation and bending moments in the pile for the system with strength
parameters reduced by a partial factor γΜ = 1.25, acc. to EC7
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Przedstawiona analiza alternatywnego rozwiązania dla przekroju I wykazuje, że powstałe przemieszczenie ścianki berlińskiej jest nieznaczne, w porównaniu z przemieszczeniami
uzyskanymi w [1] (uMAX = 0,3 m) i wynosi zaledwie uMAX = 0,0098 m (rys. 9). Pokazano
również wykres momentu zginającego w palu oraz maksymalną siłę osiową w zastrzale (jako
tzw. efekty oddziaływania) obliczane w stanie granicznym STR, podejście obliczeniowe 1,
kombinacja A2 + M2 + R2 wg Eurokodu 7 (rys. 10).
3.2. Przekrój II wg [1]
Na rysunku 11 przedstawiono model układu w stanie początkowym przed rozpoczęciem
robót ziemnych w drugim z rozważanych przekrojów (por. [1]). Symulację wykonano w następujących etapach:
1) stan początkowy przed wykonaniem wykopu,
2) częściowe odkopanie palisady (ok. 4,5 m od górnej krawędzi),
3) usunięcie warstwy gruntu na głębokość –4,8 m i zastosowanie przypory ziemnej,
4) wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej o grubości 0,7 m,
5) wstawienie elementów konstrukcyjnych ścianki berlińskiej oraz zastrzałów podtrzymujących tę konstrukcję,
6) usunięcie przypory ziemnej.

Rys. 11. Przekrój II – stan początkowy
Fig. 11. Section II – initial state
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Rys. 12. Przekrój II – ewolucja modelu obliczeniowego
Fig. 12. Section II – evolution of the computational model

Uzyskano następujące wyniki (po p. 6 symulacji):

Rys. 13. Przekrój II – deformacja i momenty zginające w palu w etapie końcowym
Fig. 13. Section II – deformation and the bending moment in the pile in a final step
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Na rysunku 13 przedstawiono przemieszczenia zamodelowanej ścianki berlińskiej, pali
CFA oraz momenty i siły powstałe w przekroju ścianki oraz pali CFA. Jak pokazano na rys.
16, maksymalne przesunięcie ścianki berlińskiej wynosi uMAX = 0,067 m. Moment maksymalny powstały w przekroju pala ścianki berlińskiej równy jest MMAX = 92,8 kNm w części
nadziemnej, maksymalna siła powstała w zastrzale ma wartość N = 210,8 kN.
4. Modelowanie ścianki berlińskiej
W niniejszym artykule zastosowano dwa warianty modelowania ścianki berlińskiej, które
można wykonać w programie ZSoil. Na rys. 14 pokazano obydwie alternatywy.
a)                                                                                         b)

Rys. 14. Dwie alternatywy modelowania strefy kontaktowej w górnej części ścianki berlińskiej
Fig. 14. Two alternative models of the contact zone in the upper part of the soldier pile wall

Ścianka berlińska została zamodelowana za pomocą elementów belkowych. Poniżej wykopu, w obu wariantach, zastosowano fikcyjne poziome łączniki sprężysto-plastyczne, opisane w rozdz. 2.2. Natomiast w obrębie wykopów zastosowano dwa różne warianty modelowania styku ścianki i gruntu. W pierwszym wariancie (rys.14a) użyto elementów belkowych
wraz z elementami kontaktowymi (typu interface, por. [2]) do połączenia ich z elementami
kontinuum. Drugi wariant (rys. 14b) polega na wprowadzeniu łączników prętowych sprężystych o bardzo dużej sztywności pomiędzy elementy belkowe a elementy kontinuum.
Obydwa zaproponowane warianty umożliwiają wzajemne przemieszczanie się w kierunku
pionowym ścianki i masywu gruntowego, przy jednoczesnej zgodności przemieszczeń poziomych i tym samym dobrze opisują współpracę opinki ścianki (wykonanej na ogół w konstrukcji drewnianej) z gruntem, eliminując efekt „zawieszania się”, por. [3].
5. Wnioski
5.1. Wnioski wynikające z zastosowania metody do analizy zadania praktycznego
W artykule przedstawiono alternatywne wykonanie prac ziemnych z zastosowaniem
innej technologii wykopów niż w [1], polegającej na zachowaniu przypór ziemnych i ich
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likwidacji dopiero po wprowadzeniu zastrzałów. Wykazano, analizując rozważany układ
przedstawianą metodą 2D/3D, że w obu rozważanych przypadkach rozwiązanie byłoby bezpieczne ze względu na zachowanie stateczności (wysokie współczynniki stateczności) oraz
znikomą wielkość przemieszczeń. Zaproponowane rozwiązanie nie jest jednak bez wad, tj.
wydłużenie czasu realizacji inwestycji, podniesienie kosztów budowy, utrudnienia w wykonaniu prac wpływających niekorzystnie na rentowność inwestycji. Niemniej jednak, gdyby
je podjęto, pozwoliło by to uniknąć awarii.
5.2. Wnioski dotyczące metody 2D/3D do analizy statycznej ścian berlińskich
Przedstawiona metoda modelowania ścianek berlińskich uwzględnia, w sposób przybliżony, podstawową ich cechę, polegającą na przestrzennej pracy statycznej części zagłębionej, spowodowaną nieciągłym i skupionym oddziaływaniem pali na ośrodek gruntowy. Metoda 2D/3D łączy w sobie efektywność modelowania w 2D (PSO) z realistycznym
uwzględnieniem lokalnych stanów 3D w opisie deformacji i nośności układu. Jak to pokazano w pracy [1], gdzie w dwóch rozważanych przekrojach osiągnięto bardzo dobrą zgodność
pomierzonych i symulowanych przemieszczeń, zaproponowana metoda mieszana analizy
2D/3D układów palowych okazała się być szybkim i wystarczająco dokładnym narzędziem
pozwalającym na:
–– wyjaśnienie obserwowanych zjawisk (trafna identyfikacja mechanizmu zniszczenia),
–– ocenę stateczności systemu (współczynniki bezpieczeństwa),
–– prognozowanie przemieszczeń poziomych (~ 5% dokładność),
–– wyznaczanie sił wewnętrznych w układzie zawierającym pale.
W niniejszym artykule oraz w [1] przedstawiono jedynie pomysł metody, wraz z jej jednostkową weryfikacją, na praktycznym przypadku. Konieczna jest zatem jeszcze szersza weryfikacja metody obejmująca stopień zgodności wyników z pełną analizą 3D oraz z wynikami badań na rzeczywistych lub badawczych obiektach. Jeżeli będą on pozytywne, wówczas
ma sens przeprowadzenie eksperymentu numerycznego obejmującego zadania pomocnicze
wg rozdz. 2.2, przy różnych parametrach geometrycznych i materiałowych, i ujęcie ich wyników w zamknięte formuły. Korzystanie z metody byłoby wówczas ułatwione i mogłoby być
przydatne dla szerokiego grona projektantów.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat konstrukcji gruntowo-powłokowych
oraz wyniki komputerowej analizy nośności przeprowadzonej na przykładzie dwuprzęsłowego
wiaduktu kolejowego. Zastosowano trójwymiarowy model MES (3D). Wykazano wpływ interakcji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą powłokami na wartości sił wewnętrznych.
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The paper presents general information about design of the soil-steel structures and the results
of the load capacity computer analysis of the double span railway viaduct. Three-dimensional
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1. Wstęp
Obiekty zbudowane ze stalowych blach falistych znajdują na świecie szerokie zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym oraz wodnym. Konstrukcje o niewielkich przekrojach mogą być stosowane jako przepusty lub rurociągi. Większe (o rozpiętościach nawet
powyżej 20 m) pozwalają na konstruowanie mostów, wiaduktów, przejść ekologicznych dla
zwierząt, przejść podziemnych oraz tuneli.
Od początku lat 90. ubiegłego stulecia na terenie Polski wznosi się coraz więcej obiektów
wykonanych z blachy falistej. Działania te są wynikiem pewnych korzyści wynikających ze
stosowania tego typu obiektów. Wśród nich wymienić należy konkurencyjne ceny w relacji
do tradycyjnie stosowanych konstrukcji sztywnych, stosunkowo prosty i krótki proces wznoszenia oraz niemal bezobsługową eksploatację wynikającą z braku łożysk i dylatacji.
Konstrukcje wykonane z blachy falistej, nazywane są konstrukcjami podatnymi. Wynika
to z ich stosunkowo małej sztywności oraz skłonności do deformacji. Zasadniczą różnicą
pomiędzy tradycyjnie stosowanymi konstrukcjami sztywnymi a konstrukcjami podatnymi z blachy falistej jest fakt wykorzystania gruntu jako elementu nośnego. Znajdujący się
w pewnym otoczeniu obiektu grunt, nazywany jest zasypką inżynierską i podlega ona projektowaniu. Od jej właściwości w dużej mierze zależy nośność całego obiektu. Można powiedzieć, że w tym przypadku ma się do czynienia z konstrukcją zespoloną typu stal–grunt.
Sukcesywnie rozwijane metody wymiarowania pozwalają na pokonywanie coraz większych rozpiętości. Obecnie dostępnych jest kilkanaście metod, niektóre są dalej rozwijane,
powstają również nowe. Postęp w tej dziedzinie umożliwia wykonywanie licznych badań na
rzeczywistych obiektach testowych oraz coraz dokładniejsze analizy wykonywane za pomocą technik komputerowych.
Podstawowym przedmiotem badań jest współpraca gruntu z konstrukcją przy przenoszeniu obciążeń. Wspomniane zjawisko nazwane jest w literaturze przesklepieniem pozytywnym (rys. 1). Polega ono na tym, że przez deformację podatnej powłoki, która następuje
w wyniku działania ciężaru kolumny gruntu znajdującej się nad nią, powstają pionowe siły
tarcia na styku z kolumnami bocznymi. Dzięki temu następuje odciążenie powłoki wynikające z włączenia do współpracy otaczającego ją gruntu.

Rys. 1. Rozkład sił w konstrukcji gruntowo-powłokowej [1]
Fig. 1. Distribution of forces in a soil-steel structure
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2. Materiały wykorzystywane do budowy konstrukcji gruntowo-powłokowych
2.1. Stal
Blachy faliste produkowane są ze stali konstrukcyjnej. Proces formowania przeprowadzany jest „na zimno”. Z tego względu ważne jest, aby stosowany surowiec posiadał drobnoziarnistą strukturę, która nie wykazuje skłonności do pęknięć. Wykorzystywane są stale
niestopowe o niskiej zawartości węgla. Ograniczenie maksymalnej grubości blachy wynosi
10 mm.
Przekrój poprzeczny fali (karbu) dla konstrukcji typu SuperCor, przyjęty w omawianym
dalej przykładzie przedstawiono na rys. 2. Długość prostego odcinka mt oraz wartość kąta α
zależą od grubości blachy.

Rys. 2. Profil fali typu SuperCor [2]
Fig. 2. SuperCor type wave profile

2.2. Grunt (zasypka inżynierska)
Obok stali, głównym elementem zapewniającym stabilną pracę oraz odpowiednią nośność
konstrukcji podatnej jest zasypka inżynierska. Powinno ją stanowić kruszywo ziarniste, takie
jak: żwiry, mieszanki żwirowo-piaskowe, piaski, pospółki, kruszywo łamane, klińce.
Zasypka podlega szczególnym wymaganiom. Oto niektóre z nich:
–– wodoprzepuszczalność, k > 8 m/dobę,
–– wolność od zbryleń,
–– zmarzliny,
–– nierównomierne uziarnienie, U > 5 wg PN-86/B-02480,
–– wskaźnik krzywizny 1 < Cc < 3,
–– dobra zagęszczalność,
–– nieagresywność,
–– brak elementów organicznych,
–– wskaźnik zagęszczenia 0,95 ≤ Is ≤ 1,
–– kąt tarcia wewnętrznego 36º ≤ φ ≤ 45º,
–– moduł edometryczny E ≥ 30 MPa (na podstawie norweskich doświadczeń).

186
3. Projektowanie konstrukcji gruntowo-powłokowych
3.1. Metody analityczne
Metody analityczne stanową podstawowe narzędzie do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji gruntowo-powłokowych. Pierwsza z nich, wymieniana w literaturze,
to metoda Marstona-Spanglera (Iowa Deflection Formula) z 1941 r. Była ona zalecana dla
przekrojów kołowych niewielkich rozpiętości. Ten wąski zakres stosowania sprawił, że wraz
z rozwojem konstrukcji podatnych z blachy falistej, powstawaniem nowych kształtów oraz
pokonywaniem coraz większych rozpiętości, stała się ona bezużyteczna. Postęp w dziedzinie
konstrukcji podatnych wymuszał powstawanie nowych, bardziej uniwersalnych algorytmów.
Obecnie najbardziej popularną metodą, dającą duże możliwości w doborach kształtu oraz
rozpiętości konstrukcji jest metoda Sundquista-Pettersona (metoda szwedzka). Jej pierwsze
wydanie pojawiło się w 2000 r. Od tego czasu nieprzerwanie trwa proces jej udoskonalania.
Obecnie doczekała się już czwartej odsłony. Wywodzi się z wcześniej opracowanych metod
oraz zakrojonych na szeroką skalę, rzeczywistych badań przeprowadzonych na konstrukcji
typu Multiplate (MP200). Pozwala na posługiwanie się różnymi normowymi schematami
obciążeniowymi stosowanymi na świecie. Przewiduje również stosowanie częściowych
współczynników obciążeniowych, odpowiednich dla poszczególnych norm. Korzystanie
z tej metody uwarunkowane jest pewnymi ograniczeniami, przedstawionymi poniżej:
–– minimalna wysokość nadsypki: 0,5 m (1 m dla obiektów obciążonych taborem kolejowym),
–– zachowanie minimalnej odległości między konstrukcjami dwuotworowymi,
–– parametr opisujący relację między sztywnością powłoki a sztywnością gruntu powinien
mieścić się w przedziale: 100 ≤ λf ≤ 50 000.
Obliczenia przeprowadza się przy założeniu, że cechy konstrukcji na długości są jednakowe i analizie można poddać wycinek o długości 1 m. Zasadnicze obliczenia dotyczą górnej
części powłoki. Zakłada się, że wartość siły normalnej jest w niej stała. Spodziewany maksymalny moment dodatni występuje w kluczu (podczas zasypywania), a ujemny w punktach
ćwiartkowych (rys. 3). Bezwzględne wartości we wspomnianych punktach mogą być zbliżone. Inne obszary również podlegają analizie, jednak jeżeli w powłoce nie występują bardzo
małe promienie krzywizny, rzadko podlegają wymiarowaniu. Redukcja efektu dynamicznego uzyskiwana przez rozkład naprężeń w gruncie jest również uwzględniona w metodzie.

Rys. 3. Charakterystyczne punkty powłoki [3]
Fig. 3. Characteristic points of the shell
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Ogólny schemat przeprowadzania analizy wygląda następująco:
–– obliczenie zredukowanej wysokości warstwy gruntu ponad konstrukcją ze względu na
powstałe w czasie zasypywania wypiętrzenie,
–– wyznaczenie sił przekrojowych (momentu zginającego oraz siły podłużnej) od obciążenia
zmiennego,
–– wykonanie sprawdzenia w stanie granicznym użytkowalności ze względu na uplastycznienie,
–– wykonanie sprawdzenia w stanie granicznym nośności ze względu na:
• przekształcenie konstrukcji w łańcuch kinematyczny,
• przekroczenie nośności dolnej części konstrukcji,
• przekroczenie nośności złącza śrubowego.
3.2. Modelowanie komputerowe
Analiza numeryczna przykładowego dwuprzęsłowego kolejowego obiektu mostowego
(rys. 4) została wykonana w programie ZSoil.PC v. 2010.51.

Rys. 4. Dwuprzęsłowy kolejowy obiekt mostowy
Fig. 4. Double-span railway bridge

Przyjęto model przestrzenny (3D), rezygnując tym samym z wszelkich uproszczeń charakterystycznych dla modelowania 2D. Dążono przy tym do maksymalnie wiernego opisu
pracy statycznej układu we wszystkich fazach konstrukcji, stosując model zmienny w toku
symulacji poprzez mechanizm funkcji egzystencji (symulacja warstwowego procesu wznoszenia zasypki). Przyjęto założenie o małych przemieszczeniach. Wielkość modelu osiągała
ponad 155 tys. stopni swobody w ostatnich fazach obliczeń. Do budowy modelu użyto następujących rodzajów elementów:
–– kontinuum 3D (nasyp (1), zasypka inżynierska (2), podsypka toru (3) – model konstytutywny idealnie sprężysto-plastyczny Mohra-Coulomba z danymi: moduł Younga E,
1

ZSoil.PC jest systemem nieliniowej analizy MES ogólnego przeznaczenia (statyka i dynamika konstrukcji i ośrodka jedno- i dwufazowego, dyfuzja, filtracja), ukierunkowanym na geotechnikę, hydrotechnikę i inżynierię lądową. Został opracowany na Politechnice Federalnej (EPFL) w Lozannie
(Szwajcaria) i w firmie ZACE Services Ltd., przez zespół działający pod kierownictwem prof. T.
Zimmermanna. Szczegółowe informacje o systemie ZSoil.PC można znaleźć na stronie: www.zace.
com. Dr hab. inż. A.Urbański uczestniczy w tworzeniu systemu ZSoil.PC od 1993 roku.
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––
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––
––
––

współczynnik Poissona ν, kohezja C, kąt tarcia wewnętrznego φ, kąt dylatacji ψ ; fundament betonowy (4), okładzina kamienna – model sprężysty),
powłokowe (blacha falista mostu (5) – model powłoki ortotropowej sprężystej), patrz
p. 3.2.1,
kontaktowe (iterfejs (6) pomiędzy blachą falistą a zasypką wypełniającą umożliwiający
odwzorowanie nieciągłości deformacji, takich jak poślizg czy odspojenie się gruntu od
powłoki, przyjęto brak tarcia, współczynniki sterujące funkcjami kary (ang. penalty factors) dobierano tak, by uniknąć znaczącego wzajemnego przenikania się kontaktujących
powierzchni),
nieskończone (podłoże gruntowe (7), m. sprężysty),
belkowe (szyny toru (8) i podkłady (9)), wraz z łącznikami (10) (el. kratowe) realizującymi więzy jednostronne na styku belki podkładów – podsypka),
realizujące więzy kinematyczne (11) (ang. kinematic constraints) pozwalające na zszywanie niezgodnych topologicznie i geometrycznie fragmentów siatki poprzez mechanizm
funkcji kary.

Rys. 5. Model mostu
Fig. 5. Model of a bridge

3.2.1. Identyfikacja blachy falistej jako powłoki ortotropowej
Integralny model powłoki ortotropowej sprężystej (rys. 6) składa się z trzech związków
macierzowych wiążących naprężenia uogólnione (siły przekrojowe) z odpowiadającymi im
odkształceniami uogólnionymi odpowiednio dla rozprzężonych stanów: tarczowego, giętnego i ścinania poprzecznego:
K (3× 3) ⋅ µ(3) = N (3)
B ( 3 × 3) ⋅ º ( 3) = M ( 3)

(1)

H ( 2× 2) ⋅ ² ( 2) = Q( 2)
Otrzymać je można metodą homogenizacji, por. [4]. Wykorzystano to w systemie ROBOT Millenium [5], gdzie funkcjonuje opcja (panele–grubość–ortotropia–blacha falista)
zezwalająca użytkownikowi na uzyskanie poszukiwanych macierzy wychodząc z danych
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geometrycznych f, L, t i materiałowych E,v charakteryzujących daną powłokę. W systemie
ZSoil.PC brak jest opcji określenia integralnego modelu ortotropowego, ale jest równoważna
opcja powłoki warstwowej z materiałem ortotropowym w rdzeniu, opisanym przez 4 stałe:
E1, E2, v1, G0, z możliwym dodaniem dowolnej liczby warstw zbrojenia. Chcąc skorzystać
z możliwości systemu ZSoil, należy dokonać identyfikacji tych parametrów modelu warstwowego tak, by w wyniku całkowania po grubości elementu (fikcyjnej) program operował,
na szczeblu punktu całkowania w elemencie, identycznymi macierzami K, B, H jak tymi
uzyskanymi z programu ROBOT.

Rys. 6. Model integralny (Robot Millenium) i warstwowy (ZSoil) powłoki falistej
Fig. 6. Integral (Robot Millenium) and layered (ZSoil )model of folded shell
Ta b e l a 1
Układy równań w programie MathCAD
1) niewiadome: G0, h

2) E2, kx, ky, x, y, κ gdzie=
ς X h −1 x=
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ky > 0
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Przyjęto zbrojenie przebiegające symetrycznie górą i dołem w dwóch prostopadłych do
siebie kierunkach, w odległościach ζXh, ζYh i o sztywnościach kx, ky. Dodatkowo, parametrem modelu warstwowego jest energetyczny współczynnik ścinania κ. Model integralny
(ROBOT) opisany jest 9 parametrami (przy założeniu równych sztywności na ścinanie poprzeczne, hxx = hyy), podczas gdy model warstwowy (ZSoil) wmaga 10 parametrów. Wychodząc z warunków równości wspołczynników macierzy sztywności integralnej w obu
modelach, otrzymuje się 2 układy (w sumie 8 równań). Za pomocą programu MathCad rozwiązano w je w kolejności, por. tab. 1.
W rozważanym przykładzie, wychodząc ze współczynników macierzy uzyskanych
z programu ROBOT, zakładając kierunek x wzdłuż fali, przy danych blachy falistej: f = 140
mm, t = 7 mm, L = 381 mm, E = 205 GPa, v = 0,3, otrzymano:
0 

 2463,1 0, 703

parametry :
K  0, 703 2,346
=
0  × 103 [kN/ m]; 


3
1630 × 10 ; E1 =
2100; E 2 =
10) [kNm −2 ]
 (G 0 =
0
370,1
 0

0 
 4536,8 1,30


; ς X 0.378; ςY =
h 0.227 m=
0,378
B  1,30
4,32
0  [kN× m];  → =



 0
0
1589, 4


 719 0 
(kx =1233 × 103 ; ky =1172, 0) [kN/ m]
3
H 
=
×
10
[kN/
m];


 0 719
=
κ 1,944;
=
í 1 0, 0599.



3.2.2. Symulacja procesu wznoszenia konstrukcji
Chcąc odtworzyć proces wznoszenia konstrukcji, zastosowane zostały funkcje egzystencji (typu Heaviside’a, parametr – czas umowny) rożne dla poszczególnych składników modelu. Pozwalają one na utworzenie historii wszystkich wielkości mechanicznych, w każdym
elemencie modelu, podczas budowy obiektu. Dodatkowo rezultaty z kroku n są parametrami
startowymi dla kroku n + 1.
Jako stan początkowy (rys. 7) przyjęto wykop w istniejącym nasypie kolejowym. W kroku drugim pojawiają się fundamenty, w trzecim zasypka wokół nich, a w czwartym powłoka.
W następnych kilkunastu krokach następuje symulacja wypełniania zasypką konstrukcji przy
przyjęciu miąższość warstwy 0,5 m. W końcowych krokach wprowadza się warstwę podsypki i elementy modelujące tor.

Rys. 7. Rozkład funkcji egzystencji w modelu MES
Fig. 7. Existence functions in FE model
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3.2.3. Model obliczeniowy toru i obciążenia kolejowego
Opcja więzów kinematycznych umożliwiła również budowę dokładnego modelu toru,
niezależnego geometrycznie od siatki elementów 3D, z regularnym podziałem wynikającym
z rozstawu podkładów. To z kolei pozwoliło na symulacje przejazdu obciążenia normowego
kolejowego typu (2 × 4 siły skupione + obc. ciągłe), w celu wychwycenia najniekorzystniejszych położeń. Obciążenia siłami skupionymi Pi = P × LFi(t) zdefiniowano w każdym węźle
toru (i < N) , przy czym każdej sile nadano wartość P oraz funkcję czasu umownego t, LFi(t)
= {0 dla t0 < t ≤ t0 + i; 1– dla t0 + i < t ≤ t0 + i + 4; 0–dla t0 + i + 4 < t < t0 + i + 4 +
N}. Analogicznie postąpiono dla obciążenia ciągłego o zmiennym położeniu. Ogółem, dla
opisu zmiennego położenia obciążenia kolejowego konieczne okazało się zdefiniowanie 113
funkcji tego typu (rys. 8).

Rys. 8. Symulacja ruchomego obciążenia kolejowego. Funkcja czasu dla siły na i-tym węźle toru
Fig. 8. Simulation of moving railway load. Load function for the force at i-th point

4. Wyniki przeprowadzonej analizy
W niniejszym rozdziale skonfrontowano wyniki numeryczne z wynikami otrzymanymi dzięki metodzie szwedzkiej. Porównanie zostało wykonane na wartościach charakterystycznych.
Konfrontacja wyników obliczeń analitycznych oraz analizy komputerowej jest dość trudnym zadaniem, ponieważ Metoda Szwedzka zwraca tylko jeden komplet wyników. Są to siły
przekrojowe w powłoce dla punktu leżącego w kluczu konstrukcji w 3 sytuacjach obliczeniowych:
–– faza eksploatacji, tylko jedno ustawienie obciążenia,
–– faza budowy:
–– zasypka na poziomie klucza,
–– ostateczna konfiguracja zasypki.
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Z programu ZSoil dostajemy wyniki dla wszystkich elementów powłoki w każdym etapie
budowy. Dla fazy eksploatacji zamodelowano przejazd pociągu normowego, więc również
otrzymano szereg wyników dla poszczególnych ustawień obciążenia.
W poniższym porównaniu zostały zestawione ze sobą osobno wartości dla punktu w kluczu oraz osobno zaprezentowano faktyczne maksymalne wartości sił przekrojowych w powłoce wyliczone w programie ZSoil (tab. 2 i 3).
Ta b e l a 2

Zestawienie wyników dla punktu w kluczu powłoki w fazie budowy i eksploatacji
Metoda Szwedzka
Moment
Siła podłużna
w kluczu
w kluczu
[kNm/m]
[kNm/m]
–37,68
–251,14
157,16
–9,49
–569,72
94,28
20,9
–159,87
89,39
11,41
–729,59
118,18

Stan:
Zasypka na poziomie klucza
Naprężenia [MPa]
Ostateczna konfiguracja zasypki
Naprężenia [MPa]
Przyrost sił w fazie eksploatacji
Przyrost naprężenia [MPa]
Obie fazy łącznie
Naprężenia [MPa]

ZSoil
Siła podłużna
w kluczu
[kNm/m]
–100,92
113,12
–22,45
–322,64
112,33
10,5
–223,37
58,81
–24,26
–434,33
130,63

Moment
w kluczu
[kNm/m]
–29,62

Ta b e l a 3
Maksymalne, sumaryczne siły przekrojowe otrzymane z programu ZSoil
ZSoil

Całość
Naprężenia
[MPa]

Moment maksymalny
[kNm/m]

Siła podłużna
odpowiadająca
[kN/m]

Siła podłużna
maksymalna [kN/m]

Moment
odpowiadający
[kNm/m]

59,50

–379,82

–567,91

–11,59

246,36

101,34

Punkt:

4.1. Porównane wyników z innymi modelami obliczeniowymi
W prezentowanych powyżej zestawieniach zastanawiać mogą duże różnice w wynikach analitycznych i numerycznych. Maksymalne naprężenia otrzymane z programu ZSoil są większe o 56,8% od naprężeń wyliczonych metodą szwedzką. Ponadto naprężenia te
występują w innych punktach. Zwraca się jednak uwagę, że wyniki łączne dla dwóch faz
(ostateczna konfiguracja zasypki i przyrost w fazie eksploatacji) uzyskane metodą szwedzką
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podlegają zasadzie superpozycji, podczas gdy podobne wyniki z symulacji ZSoil, zgodnie
z rzeczywistością, nie. W szczególności daje się zaobserwować korzystny efekt statyczny
zasypki, dzięki której dokonuje się redystrybucja obciążeń na powłokę.
Przeprowadzono jeszcze dwa porównania. Najpierw sprawdzono wpływ rozsunięcia powłok na zmianę sił przekrojowych, a następnie porównano obiekt dwuotworowy z jednootworowym.
4.1.1. Wpływ rozsunięcia powłok na siły przekrojowe w ściance bocznej
Chcąc sprawdzić, jaki wpływ ma rozsunięcie powłoki na siły przekrojowe w ściance
bocznej powłoki zmieniono w modelu odległość między powłokami z 0,72 m na jedną dziesiątą rozpiętości powłoki 1/10DH = 1,3 m. Jest to wartość zalecana przez najnowszą edycję
metody szwedzkiej dla konstrukcji o rozpiętości przekraczającej 6 m. W polskich zaleceniach projektowych dla konstrukcji podatnych z blach falistych wydanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad występuje jedynie warunek o rozstawie powłok większym ni z 0,6 m.
Zmiana ustawienia powłok miała wpływ głównie na wartość momentu zginającego, dlatego poniżej zaprezentowano tylko wartości maksymalnych momentów i odpowiadających
mu sił osiowych (tab. 4).
Ta b e l a 4
Siły przekrojowe otrzymane z programu ZSoil dla modelu z rozsuniętymi powłokami w fazie
budowy i eksploatacji
ZSoil – model rozsunięty
Punkt:

Stan:

Maksymalny
moment
[kNm/m]

Zasypka w poziomie klucza

33,55

Naprężenia [MPa]
Ostateczna konfiguracja zasypki

33,70

Naprężenia [MPa]

–312,29
150,03

–9,44

Przyrost naprężenia [MPa]
Ostateczna konfiguracja zasypki
(wyniki łączne)

–89,97
125,50

Naprężenia [MPa]
Przyrost w fazie eksploatacji

Siła podłużna
odpowiadająca
[kN/m]

–177,06
51,70

37,76

–354,76
168,63

Rozsunięcie powłok przyniosło znaczną redukcję momentu zginającego w ściance bocznej. Moment zmalał średnio o ok. 40%. Porównując maksymalne naprężenia modelu wyjściowego z modelem rozsuniętym, można zauważyć zmianę aż o ∆σ = 77,73 MPa, czyli
31,55%.
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4.1.2. Porównanie modelu jednootworowego z dwuotworowym
Ze względu na występujące znaczne rozbieżności pomiędzy metodą szwedzką a wynikami otrzymanymi z analizy komputerowej stworzono kolejny model, przedstawiający obiekt
o takich samych parametrach, ale składający się tylko z jednej powłoki (jednootworowy
– rys. 9). Tego typu obiekty były badane przez autorów metody szwedzkiej i dla nich wspomniany algorytm powinien być odpowiedni.

Rys. 9. Model obiektu jednootworowego
Fig. 9. A single span object model

W tabeli 5 przedstawiono otrzymane wyniki w poszczególnych fazach wznoszenia oraz
eksploatacji obiektu. Wybrano punkty, w których naprężenie osiągało maksymalną wartość.
Ta b e l a 5
Siły przekrojowe otrzymane z programu ZSoil dla modelu pojedynczego w fazie budowy
ZSoil – model pojedynczy
Punkt:

Stan:
Zasypka w poziomie klucza

Moment
[kNm/m]

Siła podłużna
[kN/m]

–23,73

–89,54

Naprężenia [MPa]
Ostateczna konfiguracja zasypki

91,57
22,76

Naprężenia [MPa]
Przyrost w fazie eksploatacji

111,38
8,91

Przyrost naprężenia [MPa]
Ostateczna konfiguracja zasypki
(wyniki sumaryczne)
Naprężenia [MPa]

–303,99

–213,00
53,75

22,48

–483,59
129,81

W przypadku modelu pojedynczego wymiarujące naprężenie wynosi σmax = 129,81 MPa.
Otrzymana wartość wystąpiła na ściance bocznej, czyli w tym samym miejscu, które jest
najbardziej wytężone zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi dla konstrukcji dwuotwo-
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rowej. Ich wartości jednak bardzo odbiegają od siebie. W drugim przypadku wartość naprężenia wyniosła σmax = 246,36 MPa, więc była niemal dwukrotnie większa. Warto podkreślić,
że otrzymane naprężenie w przypadku pojedynczego obiektu jest mniejsze od maksymalnego, wyznaczonego zgodnie z metodą szwedzką.
4.2. Graficzna prezentacja wyników otrzymanych z programu ZSoil
Poniżej (rys. 10–14) przedstawiono poglądowy wybór wyników charakterystycznych
dla rozważanej konstrukcji. Typowym zachowaniem klucza powłoki w trakcie zasypywania
jest jego wypiętrzanie wskutek bocznych parć gruntu przy wezgłowiach (rys. 10). Dodatkowym efektem bocznego parcia gruntu (rys. 11, 12) jest obwodowy stan zgięciowy powłok (momenty ujemne w partiach górnych i znaczne momenty w strefie dolnej między
powłokami). Pełna historia zmian momentów zginających w charakterystycznych punktach
powłoki (klucz i naroża, rysunki w tab. 4) odpowiadających przejazdowi obciążenia ruchomego (pociągu normowego) nad powłokami pokazano na rys. 14. Przejściową konfiguracją
przemieszczeń układu powłok pokazano na rys. 13, gdzie warto zwrócić uwagę na znaczne
deformacje poprzeczne towarzyszące ugięciom wzdłuż osi toru.

Rys. 10. Deformacja powłoki po procesie zasypywania
Fig. 10. Deformation of the shell after the backfilling

Rys. 11. Momenty zginające i siły normalne w powłoce po procesie zasypywania w przekroju
środkowym podłużnym
Fig. 11. Bending moments and normal forces in the shell after the backfilling in longitudinal
cross-section
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Rys. 12. Momenty zginające (Mxx) i siły normalne (Nxx) w powłoce po procesie zasypywania
Fig. 12. Bending moments (Mxx) and normal forces (Nxx) in the shell after the backfilling

Rys. 13. Faza eksploatacji. Deformacja od obciążenia ruchomego
Fig. 13. Exploitation phase. Deformation under moving load

Rys. 14. Momenty zginające (Mxx) w różnych punktach powłoki pod obciążeniem ruchomym
Fig. 14. Bending moments (Mxx) at different points in shell under moving load
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5. Wnioski
W tabeli 6 dokonano syntetycznego zestawienia wyników decydujących o wymiarowaniu powłoki (tj. naprężeń) dla rozpatrywanych przypadków.

Ta b e l a 6

Porównanie wyników dla różnych wariantów obliczeń
Model

Maksymalne
naprężenia
w powłoce [MPa]

Model 1 (projektowany)

246,36

Model 2 (rozsunięty)

168,63

Model 3 (pojedynczy)

129,81

Metoda Szwedzka

157,16

Stosowanie algorytmu wymiarującego metody szwedzkiej do konstrukcji dwuotworowych jest dyskusyjne. Autorzy metody, opracowali ją na podstawie badań jedynie konstrukcji jednootworowych. W świetle otrzymanych wyników stwierdzono, że rzeczywiste, maksymalne naprężenie w modelu komputerowym wyniosło 246,36 MPa i wystąpiło w ściance
bocznej, podczas obciążenia taborem kolejowym. Metoda szwedzka jako wymiarujące naprężenie podaje 157,16 MPa, które występuje w kluczu, w trakcie wznoszenia obiektu, kiedy
poziom zasypki osiąga wysokość klucza.
Rozsunięcie sąsiadujących ze sobą powłok ma istotny wpływ na redukcję sił przekrojowych występujących w konstrukcji. Projektowany obiekt uwzględniał minimalną odległość
między najbliższymi punktami powłoki zgodnie z [3], która wynosiła 0,72 m. Najnowsza edycja metody Sundquista Pettersona definiuje wspomnianą odległość w funkcji rozpiętości i dla
przyjętego w pracy profilu stanowi 1,3 m. W wyniku sporządzenia drugiego modelu, w którym odległość między powłokami wynosiła 1,3 m otrzymano znacząco niższe wartości sił
przekrojowych. Ekstremalny moment zginający zmalał o 36,5%, co przełożyło się na redukcję
maksymalnych naprężeń do 168,63 MPa w stosunku do modelu pierwotnego. Jest ono jednak
w dalszym ciągu, nieznacznie, ale jednak większe od otrzymanego w metodzie analitycznej.
Algorytm metody szwedzkiej pozwala na bezpieczne projektowanie konstrukcji jednootworowych. W artykule stworzono trzeci model, tym razem jednootworowej konstrukcji,
zachowujący te same co poprzednio parametry powłoki oraz gruntu. Otrzymano maksymalne wytężenie powłoki, wynoszące 129,81 MPa. Jest to wartość mniejsza niż otrzymana
w metodzie Sundquista Pettersona (157,16 MPa).
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W wynikach numerycznych zauważono również dużo mniejszą redukcję momentów
zginających w kluczu konstrukcji od ciężaru własnego nadsypki i obciążenia kolejowego,
przez co moment zginający ma cały czas ten sam znak. W przypadku obliczeń analitycznych
redukcja wynosi 49,09 kNm/m (ostatecznia wartość momentu to +11,41 kNm/m), natomiast
z obliczeń komputerowych otrzymujemy redukcję 17,67 kNm/m (finalnie moment jest równy –24,26 kNm/m). Trudno powiedzieć, które obliczenia bliżej odwzorowują stan faktyczny. Odpowiedzi na to pytanie mogłoby dostarczyć jedynie zderzenie otrzymanych wyników
z badaniami wykonanymi na rzeczywistym obiekcie.
Analityczne metody obliczania konstrukcji gruntowo-powłokowych są stale rozwijane.
Niewątpliwą i oczywistą ich zaletą jest niewielka pracochłonność dzięki której mogą one być
użyte we wstępnej fazie projektowania. Sama metoda szwedzka doczekała się już 4 edycji.
Także w Polsce prowadzone są badania, m.in. Czesław Machelski z Politechniki Wrocławskiej pracuje nad własną metodą wymiarowania. Niestety stworzenie uniwersalnej metody
analitycznej, pozwalającej na ekonomicznym projektowaniu, może być niemożliwe.
Przy bardziej skomplikowanych obiektach, takich jak prezentowany w artykule dwuprzęsłowy wiadukt kolejowy, wskazane jest wsparcie technikami komputerowymi. W modelach
numerycznych można uwzględnić o wiele więcej parametrów niż w tradycyjnym projektowaniu. Wadą trójwymiarowego (3D) modelowania komputerowego jest, w rozważanym
przypadku, znaczna pracochłonność procesu tworzenia danych modelu (etapowanie) oraz
długi czas obliczeń komputera (sięgający kilku godzin), głównie ze względu na wielość sytuacji obliczeniowych (obciążenia ruchome).
Należy jednak pamiętać, że nawet tak dokładne modele powinny podlegać konfrontacji
z modelami doświadczalnymi i badaniami in situ.
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ANALIZA METOD POMIAROWYCH BADANIA
ZACHOWANIA GRUNTU I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W REJONIE REALIZACJI INWESTYCJI O RÓŻNYM
CHARAKTERZE ODDZIAŁYWAŃ
ANALYSIS OF RESEARCH METHODS FOR MEASURING
THE GROUND AND CONSTRUCTION BEHAVIOR NEAR
COMPLETION OF VARIOUS INVESTMENT IMPACTS
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania gruntu i obiektów budowlanych w bliskim sąsiedztwie kilku inwestycji o różnym charakterze oddziaływań, takich jak: głębokie wykopy, drążenie tuneli metra tarczami mechanicznymi oraz wznoszenie budynków. Monitorowany teren znajduje się w ścisłym centrum Warszawy. Badania obejmują
pomiary geodezyjne przemieszczeń i deformacji monitorowanych obiektów z wykorzystaniem takich technik, jak:
niwelacja precyzyjna, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe, skanowanie laserowe. W analizowanym rejonie wykonano kilka modeli numerycznych dotyczących oddziaływania na obiekty sąsiednie, które zostały wykalibrowane na
podstawie rezultatów pomiarów przeprowadzonych przed i w trakcie realizacji kolejnych inwestycji. W zakresie
analizy oddziaływań nowych inwestycji na istniejące obiekty porównano wyniki monitoringu z wynikami prognoz
numerycznych wynikających z przygotowanych modeli.
Słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, głęboki wykop, przemieszczenia obiektów
Abstract
The paper presents a research sites and results of analysis of behaviour of the ground and structures located
within the close neighbourhood of several investment units, characterised by diversified impacts, including:
deep excavations, mining the underground railway tunnels using tunnel boring machines and construction of
buildings. The monitored site is located within the inner centre of Warsaw. Performed analysis covers geodetic
surveys of displacements and deformations of particular objects, using such techniques, as: precise levelling,
precise angular and linear surveys, laser scanning. Several numerical models have been developed for the analysed
area, concerning the impacts on neighbouring objects; those models were calibrated basing on results of surveys
performed before and in the course of implementation of particular investment units. In the field of analysis of
impacts of new investments on existing structures, results of monitoring were compared with results of numerical
predictions, resulted from developed
Keywords: geodetic surveys, deep excavation, objects displacements
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1. Charakterystyka oddziaływań głębokich posadowień
Rozwój urbanistyczny sprawia, że w centrach miast, w gęstej, nierzadko zabytkowej zabudowie, pojawiają się nowe inwestycje zwykle o kilkukondygnacyjnej części podziemnej.
Obiekty takie wywierają wpływ nie tylko na zabudowę znajdującą się na powierzchni terenu,
ale również na istniejące budowle podziemne, takie jak tunele. Przykładem, jak poważne
w skutkach mogą być następstwa oddziaływań takich inwestycji, może być katastrofa Europleksu w Warszawie w 1998 r. [8].
W trakcie realizacji głębokiego posadowienia występują zróżnicowane (co do wartości,
kierunku i zwrotu oraz zmienne w czasie) przemieszczenia ośrodka gruntowego, oddziałujące na posadowione na nich obiekty budowlane. W opisie procesów oddziaływania najwygodniej jest zastosować podział związany z poszczególnymi etapami wykonywania obiektu,
takimi jak: wykonanie obudowy wykopu, obniżenie zwierciadła wody gruntowej, głębienie
wykopu z sukcesywnym podpieraniem ścian (rozpieraniem lub kotwieniem), wykonanie
płyty fundamentowej, wykonanie części podziemnej budynku do stanu „0”, zakończenie
obniżania zwierciadła wody gruntowej, wykonanie części konstrukcyjnej budynku, roboty wykończeniowe i przekazanie obiektu do eksploatacji, okres eksploatacji (użytkowania)
obiektu, okres rozbiórki i likwidacji obiektu.
W najbardziej uznanych i cytowanych analizach [5] nie stwierdzono istotnych różnic przemieszczeń dla różnych rodzajów właściwie zaprojektowanych obudów wykopów. Oznacza to, że
istnieje czynnik o większym znaczeniu niż rodzaj obudowy.
Największy wpływ na wielkość przemieszczeń ma rodzaj i stan gruntu (jego sztywność),
w którym jest wykonywany wykop, głębokość wykopu oraz jakość, staranność i tempo wykonania robót. Czas wykonania robót jest bardzo ważnym czynnikiem. Przerwa w wykonywaniu robót zawsze powoduje zwiększenie wartości przemieszczeń w rejonie wykopu
w stosunku do realizacji zgodnie z harmonogramem.
Spektrum oddziaływań głębokich posadowień na otaczające środowisko można podzielić
na dwie grupy:
–– fizyczne, nieuniknione, wynikające z mechaniki ośrodka i procesu jego odciążania oraz
obciążania zwane dalej naturalnymi,
–– technologiczne (wynikające z uwarunkowań realizacji, związane z przyjętymi rozwiązaniami oraz starannością wykonania).
Oddziaływania sklasyfikowane jako fizyczne są skutkiem zmian stanu naprężenia w podłożu
podczas realizacji wykopu i obiektu, wynikających kolejno z: odciążenia podłoża (wykonanie wykopu), obciążenia wtórnego oraz obciążenia dodatkowego.
Zasięg strefy oddziaływania oraz wartości przemieszczeń wynikających z odciążenia
podłoża zależą od rodzaju podłoża, parametrów geotechnicznych oraz od ciężaru gruntu, który zostanie usunięty z wykopu, a więc również głębokości i powierzchni wykopu. W trakcie
realizacji głębokich wykopów występują dodatnie przemieszczenia pionowe (wypiętrzenia),
przede wszystkim dna wykopu, ścian obudowy, ale również powierzchni terenu oraz obiektów wokół wykopu. Przemieszczenia wynikające z odciążenia mają istotny udział w wartościach całkowitych przemieszczeń pionowych i z tego względu, poprzez redukcję końcowych osiadań, mają wpływ na bezpieczeństwo sąsiednich obiektów i ewentualne roszczenia
ich właścicieli.
Wartości przemieszczeń będących efektem obciążenia wtórnego oraz dodatkowego wynikają z parametrów geotechnicznych gruntu w rejonie posadowienia oraz wielkości ob-
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ciążeń przekazywanych na podłoże. W przypadku głębokiego posadowienia obciążenie dodatkowe może nie wystąpić, jeżeli ciężar wykonywanego obiektu nie przekroczy ciężaru
usuniętego gruntu.
Zakres i rozmiar oddziaływań technologicznych zależy od wpływu przyjętych rozwiązań
na zmiany stanu naprężenia ośrodka gruntowego.
Efektem wymienionych oddziaływań są mierzalne przemieszczenia. Zdaniem autorów
przemieszczenia pionowe są spowodowane w większym stopniu przez oddziaływania naturalne, a przemieszczenia poziome wynikają prawie zawsze z przyczyn technologicznych. Między
nimi istnieje jednak pewna współzależność. Ugięcie obudowy wykopu w trakcie jego głębienia
zmniejsza wypiętrzenie terenu wokół głębokiego posadowienia. Tym samym powoduje większe osiadania całkowite w końcowych fazach realizacji obiektu.
Decyzja o przyjęciu rodzaju i parametrów obudowy ma istotny wpływ na przyszłe przemieszczenia – głównie poziome. Znaczący wpływ może mieć oddziaływanie elementów nośnych na grunt za ścianą. Przykładowo wykonanie kotew (buławy mogą znajdować się kilka
metrów od krawędzi wykopu), a następnie ich sprężenie zmienia stan naprężenia i parametry
ośrodka. Analizując kształt powierzchni terenu, można wskazać jego charakterystyczne cechy powiązane z oddziaływaniem zakotwień. Podobnie, można wskazać zmiany kształtu
powierzchni terenu będące skutkiem zjawiska destrukcji ośrodka gruntowego na skutek wynoszenia gruntu spowodowanego przeciekami przez obudowę wykopu (np. na połączeniach
sekcji ścian szczelinowych) lub błędów popełnionych przy wykonaniu kotew lub wzmacnianiu podłoża pod sąsiednimi budynkami.
Głębokie wykopy wymagają zazwyczaj wykonania odwodnienia. Zakres odwodnienia
zależy od zastosowanej obudowy wykopu i od warunków hydrogeologicznych w podłożu,
takich jak liczba poziomów wodonośnych czy występowanie wód pod ciśnieniem. Każde
obniżenie poziomu wody gruntowej wywołuje zmianę stanu naprężenia w podłożu. Jeżeli
zmiany poziomu wody mieszczą się w granicach naturalnych wahań sezonowych, nie mają
istotnego wpływu na wartości osiadań. W przypadku obniżenia zwierciadła wody gruntowej
znacznie przekraczającego wahania naturalne, mogą wystąpić dodatkowe osiadania oraz nasilenie konsolidacji filtracyjnej.
Wpływ głębokich posadowień na otoczenie jest złożony i każda inwestycja wymaga oddzielnej analizy, tym bardziej, jeżeli znajduje się w środowisku zurbanizowanym. Znakomitym obszarem do prowadzenia badań w tym zakresie jest obecnie centrum Warszawy z dynamicznie rozwijającym się głęboko posadowionym budownictwem wysokościowym oraz
realizowaną obecnie II linią Metra Warszawskiego. Określenie wzajemnych oddziaływań
pomiędzy realizowanym obiektem budowlanym a sąsiednią zabudową lub infrastrukturą
podziemną bywa konieczne nie tylko w procesie projektowania, ale również w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku skomplikowanej budowy geologicznej
i hydrogeologicznej podłoża, przy analizie głębokiego posadowienia obiektu zakładającej
współpracę obudowy wykopu, płyty dennej i innych elementów konstrukcyjnych podstawową metodą prognozowania wzajemnych oddziaływań jest symulacja numeryczna (modelowanie matematyczne). Kalibrację modelu po pierwszej fazie realizacji inwestycji można
wykonać za pomocą analizy wstecz (back analisys) na podstawie danych z monitoringu geodezyjnego [10]. Parametry gruntowe mogą zostać potwierdzone za pomocą metody sejsmiki
powierzchniowej. W zakresie analizy oddziaływań nowych inwestycji na istniejące obiekty
porównano wyniki monitoringu z wynikami prognoz numerycznych wynikających z przygotowanych modeli.
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Realizacja inwestycji budowlanych i prawidłowa eksploatacja powstałych już obiektów
budowlanych wymaga prowadzenia monitoringu geodezyjnego. Monitoring geodezyjny,
choć prowadzony przy okazji wielu nowych inwestycji, nie jest jednak standardem. Można
odnieść wrażenie, że zakres monitoringu, dobór metod pomiarowych, częstotliwość wykonywania pomiarów, a nade wszystko okres prowadzenia pomiarów często są dziełem przypadku. Choć istnieją na rynku wytyczne dotyczące ochrony zabudowy w sąsiedztwie głębokich
wykopów wydane przez Instytut Techniki Budowlanej [4], jednak instrukcje w nich zawarte
traktowane są przez konstruktorów i wykonawców raczej fakultatywnie niż obligatoryjnie.
Dobór metod pomiarowych jest często przypadkowy, a w nielicznych tylko przypadkach
pomiary wyprzedzają inwestycję i są prowadzone po jej zakończeniu.
2. Poligony doświadczalne
Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych (Politechnika Warszawska,
Wydział Geodezji i Kartografii) prowadzi doświadczalne pomiary terenowe na kilku poligonach badawczych (rys. 1) zlokalizowanych w centrum Warszawy, wzdłuż budowanej II linii
Metra Warszawskiego, w rejonach:
–– Ronda Daszyńskiego (poligon Rondo Daszyńskiego) i sąsiadującego odcinka ulicy Prostej (poligon Marvipol),
–– skrzyżowania ulic Prostej i Żelaznej (poligon Żelazna),
–– Ronda ONZ (poligon Rondo ONZ).
W obszarze wymienionych poligonów badawczych główne oddziaływania, których skutki
są obserwowane w formie przemieszczeń i deformacji obiektów, to wpływ budowy II linii Metra
Warszawskiego oraz realizacje głębokich posadowień w środowisku silnie zurbanizowanym.
W przypadku poligonów doświadczalnych Żelazna, Marvipol i Rondo Daszyńskiego
obserwowanym oddziaływaniem jest budowa tuneli II linii Metra Warszawskiego. Zaplanowano obserwację rozwoju niecki osiadania spowodowanej budową pierwszego tunelu, jej
stabilizację, a następnie nałożenia oddziaływania w trakcie wykonywania kolejnego tunelu
metra. W zakresie pomiarów geodezyjnych przewidziano precyzyjne pomiary niwelacyjne
(na poligonach Żelazna i Rondo Daszyńskiego w postaci profili poprzecznych prostopadłych
do osi linii metra). Ze względu na opóźnienia w harmonogramie realizacji tuneli metra dotychczas wykonano dwa cykle pomiarowe, które rejestrują stan wyjściowy przed wystąpieniem oddziaływań drążonych tuneli metra.
W przypadku poligonu Rondo ONZ inwestycjami oddziałującymi są głębokie posadowienie
wysokościowca Skanska Atrium South II (rys. 2) u zbiegu ulic Ciepłej i Pereca oraz budowa stacji
metra (rys. 3), a w niedługiej przyszłości wyburzenie 5 kondygnacyjnego budynku sąsiedniego
przy ul. Prostej oraz drążenie tuneli metra. Na rys. 2 symbolem I oznaczono wykonany budynek
wykorzystany do weryfikacji parametrów podłoża, a symbolem III projektowaną kolejną najwyższa część budynku Atrium South. W obszarze poligonu prowadzone są precyzyjne pomiary
kątowo-liniowe, precyzyjne pomiary niwelacyjne, pomiary inklinometryczne oraz skanowanie
laserowe. Poligon obejmuje budynki Ciepła 3, Pereca 1A, Prosta 12/14, na których zainstalowano
monitorowane repery ścienne oraz znaki naścienne z folii refleksyjnej. Dla pomiarów kątowo-liniowych, niwelacyjnych i sondowań inklinometrycznych badania prowadzone są w interwale
zależnym od stopnia zaawansowania inwestycji, których oddziaływanie jest badane. Wykonywanie skanowania laserowego przewidziano w interwale dwumiesięcznym.
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Rys. 1. Poligony doświadczalne wzdłuż II linii Metra Warszawskiego
Fig. 1. Experiment areas along The Second Underground Line in Warsaw

Rys. 2. Plan lokalizacji budynku Skanska Atrium South II (symbol II na rysunku) przy ul. Ciepłej
i Pereca (na samym dole obiekty poligonu Rondo ONZ)
Fig. 2. Skanska Atrium South II building location plan (symbol II in the figure) at Ciepła and Pereca
Streets (at the bottom of plan are objects of experiment area „Rondo ONZ”)
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Rys. 3. II linia Metra Warszawskiego – przebieg tuneli i stacja w sąsiedztwie poligonu Rondo ONZ
(w lewym górnym rogu)
Fig. 3. The Second Underground Line in Warsaw – course of the tunnels and stations in the
neighborhood experiment area „Rondo ONZ” (upper left corner)

3. Weryfikacja analiz numerycznych pomiarami geodezyjnymi
Od wielu lat zagadnienie modelowania przemieszczeń obudowy i terenu przyległego do
głębokiego wykopu jest analizowane przez wielu badaczy [9]. Rozrzut dokładności wyników
modelowania jest bardzo duży i przekracza zakres –50 do +100% w stosunku do wartości
pomierzonej, określanej jako podstawa dokładności szacowania przemieszczeń. Podkreśla
to wagę wiedzy i doświadczenia autorów obliczeń w zakresie stosowania i doboru parametrów poszczególnych modeli konstytutywnych. Dotyczy to przede wszystkim parametrów
sztywności (zmieniających się z odkształceniami ośrodka), w mniejszym stopniu również
parametrów wytrzymałościowych gruntów.
Decydującym kryterium wyboru modelu obliczeniowego jest dostępność parametrów
materiałowych o odpowiedniej jakości, ewentualnie możliwość ich wyznaczenia zarówno
w sensie technicznym, jak i ekonomicznym (sfinansowanie odpowiednich badań przez inwestora). Duże znaczenie ma wybór metody wyznaczania parametrów. Zazwyczaj przy braku
odpowiedniej liczby parametrów niezbędnych do zastosowania zaawansowanych modeli
gruntów (co jest wciąż powszechne przy obliczeniach dotyczących rzeczywistych obiektów), projektant decyduje się na obliczenia bazujące na warunku Coulomba-Mohra (C-M)
lub Druckera-Pragera (D-P).
Do weryfikacji wartości parametrów od lat wykorzystywana jest również analiza wstecz
[2, 6]. Jest to sprawdzone, skuteczne narzędzie pozwalające poprawić dokładność określenia
wartości parametrów materiałowych wykorzystanych w obliczeniach. Wadą metody jest, że
może być wykonana po zrealizowaniu części konstrukcji i monitorowaniu jej przemieszczeń
(czasami za późno) oraz że uzyskane w ten sposób parametry mogą być stosowane w podobnych konstrukcjach zlokalizowanych w podłożu o podobnych cechach i na podobnej
głebokości. Analiza wstecz jest również pomocna przy ustalaniu przyczyn nietypowego zachowania się obiektu (awaria, katastrofa), a w szczególności podczas rekonstrukcji przebie-

205
gu awarii oraz ustalaniu wartości obciążeń powodujących nietypowe zachowanie się obiektu
budowlanego. Zastosowanie metody obserwacyjnej pozwala wykorzystać doświadczenia
(np. zweryfikowane wartości parametrów materiałowych) ze zrealizowanego etapu powstającej inwestycji w kolejnym etapie jej realizacji.
Po odpowiedniej kalibracji modelu w pierwszych etapach budowy pod kątem wartości
parametrów podłoża lub przy wykorzystaniu parametrów materiałowych zweryfikowanych dla innej inwestycji w analizowanym rejonie uzyskuje się znaczne zmniejszenie błędu
względnego.
Weryfikacja opracowanego modelu numerycznego wykonana na podstawie pomiarów
rzeczywistych przemieszczeń obiektu stanowi najważniejsze potwierdzanie adekwatności
modelu odtwarzającego realny harmonogram realizacji oraz wynikającego z przyjęcia poprawnych obciążeń i parametrów materiałowych. Służy to zdobywaniu doświadczeń doskonalących procedury weryfikacji parametrów materiałowych (zakres małych odkształceń) lub
modyfikacji wyznaczonych dla innego zakresu odkształceń.
Zaniechanie weryfikacji modelu – przy dostępności pomiarów przemieszczeń – jest „błędem w sztuce”, który często pojawia się przy wykorzystaniu symulacji numerycznych. W obliczeniach numerycznych wyznaczone przemieszczenia są podstawą do określenia naprężeń
oraz innych wartości wyznaczanych w wyniku symulacji. Brak weryfikacji modelu pod kątem
zgodności przemieszczeń obliczonych i rzeczywistych uniemożliwia potwierdzenie poprawności wartości sił wewnętrznych przyjętych do wymiarowania konstrukcji. Wyniki obliczeń
numerycznych powinny stanowić podstawę do sformułowania warunków prowadzenia monitoringu obiektu wraz z określeniem oczekiwanych wartości przemieszczeń w poszczególnych
fazach budowy oraz dopuszczalnych odchyleń, traktowanych jako wartości alarmowe. Ma to
szczególne znaczenie przy realizacji obiektów w środowisku zurbanizowanym.
W analizowanym rejonie wykonano kilka symulacji numerycznych dotyczących oddziaływania na obiekty sąsiednie, które zostały wykalibrowane na podstawie rezultatów pomiarów przeprowadzonych przed i w trakcie realizacji kolejnych inwestycji.
Na rysunku 2 przedstawiono plan sytuacyjny sąsiednich inwestycji Atrium City (powyżej) i Atrium South II (poniżej) z zaznaczonymi trzema przekrojami obliczeniowymi. Model
dla pierwszego z nich (oznaczony symbolem A-A) został wykonany w trakcie zakończonej
realizacji budynku Atrium City [7]. Model – dla przekrojów oznaczonych symbolami B-B
i C-C – wykonano dla obecnie realizowanego budynku Atrium South II [7]. Obliczenia dla
pierwszego modelu wykonano w trakcie budowy budynku Atrium City (przekrój A-A) i na
podstawie prowadzonego monitoringu wykonano weryfikację parametrów materiałowych
oraz obliczono końcowe osiadania budynku.
Na podstawie obliczonych wartości przemieszczeń pionowych punktów wyznaczono
względne przemieszczenia „na modelu”, które porównano z wynikami przeprowadzonego
monitoringu geodezyjnego. W oparciu o wyznaczone modelowe i rzeczywiste przemieszczenia względne pomiędzy monitorowanymi etapami budowy wykonano kalibrację modelu.
Obliczenia kalibrujące zakończono po uzyskaniu różnicy wartości pomierzonej i obliczonej
nie większej niż 1 mm.
Uzyskane wyniki uznano za zadowalające. Obliczone przemieszczenia są większe o ok.
20% od pomierzonych, ale pomierzone osiadania nie uwzględniają osiadań wynikających
z konsolidacji podłoża, która wystąpi po zakończeniu budowy.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że do modelowania oddziaływań
realizowanego obecnie budynku Atrium South II na obiekty sąsiednie można przyjąć parametry materiałowe wyznaczone na podstawie analizy wstecz (tab. 1).
Ta b e l a 1
Parametry materiałowe dla przekroju C-C

Lp.

Nazwa gruntu

rzędna
stropu
warstwy
[m ppt]

E wg
dokumentacji
[kPa]

E
obliczeniowy
[kPa]

1

Nasypy niekontrolowane, piaszczysto
gliniasto gruzowe*

0,0

15 000

15 000

2

Piaski wodnolodowcowe rzeczne
i zastoiskowe*

2,0

70 000

70 000

3

Piaski wodnolodowcowe rzeczne
i zastoiskowe – pod wodą*

4,0

70 00

70 000

4

Gliny zwałowe młodsze
nieskonsolidowane*

2,0

37 000

37 000

5

Gliny zwałowe młodsze
nieskonsolidowane, pod wodą*

4,0

37 000

37 000

6

Gliny zwałowe starsze skonsolidowane,
pod wodą

7,5

100 000

160 000

7

Piaski wodnolodowcowe (drobne
i pylaste) śródglinowe.

21,5

100 000

200 000

8

Piaski ze żwirami podglinowe do rzędnej
6 mnp ”0” W

23,5

140 000

300 000

9

Piaski ze żwirami podglinowe poniżej
rzędnej 6 mnp ”0” W

30,0

140 000

400 000

10

Ił

45,0

44 000

300 000

* Parametry niemodyfikowane. Modyfikacji podlegały wartości parametrów materiałów znajdujących
się głębiej niż 5 m ppt.
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Rys. 4. Schemat stref materiałowych dla przekroju C-C z zaznaczonymi numerami budynków
według rys. 2
Fig. 4. Scheme of the zones of material for C-C section with selected numbers of buildings
determined by figure 2

Przygotowany model numeryczny (przekrój C-C) dla realizowanej inwestycji zostanie
zweryfikowany w momencie wykonania płyty fundamentowej.
4. Geodezyjne metody pomiaru skutków oddziaływań fazy początkowej głębokiego
posadowienia na obiekty sąsiednie
Geodezyjne pomiary przemieszczeń charakteryzują się wysoką dokładnością i stosunkowo krótkim czasem realizacji zależnym głównie od wielkości mierzonej sieci kontrolnej.
Poprawne wyznaczenie przemieszczeń zagrożonych obiektów budowlanych jest niezbędne
w celu ustalania zmian konstrukcji oraz opracowania zabezpieczeń pozwalających na uniknięcie katastrofy budowlanej.
Dobór metody pomiaru stosowanej do wyznaczania przemieszczeń obiektów budowlanych zależy od trzech podstawowych czynników [1]:
–– szybkości zmian zachodzących na badanym obiekcie,
–– rodzaju wyznaczanych przemieszczeń: poziome (dwie składowe w płaszczyźnie poziomej i czas), pionowe (jedna składowa w linii pionu i czas), przestrzenne (trzy składowe
przestrzenne: x, y, z i czas) lub przy innym podziale: względne (odniesione do punktów
położonych na badanym obiekcie), bezwzględne (odniesione do stałych punktów zlokalizowanych poza zasięgiem oddziaływań),
–– wymaganych dokładności wyznaczanych wielkości przemieszczeń badanych punktów.
Projekt monitoringu geodezyjnego powinien powstawać na podstawie prognozowanych
wielkości i szybkości zachodzących zmian, ściśle powiązanych z etapowaniem prac w trakcie realizacji głębokiego posadowienia czy tunelu. Jeśli zmiany są powolne i związane z osiągnięciem odpowiednich głębokości wykopu lub przejścia tunelu przez kolejne odcinki możemy założyć, że podczas wykonywania jednego cyklu pomiarowego na badanym obiekcie
nie zachodzą zmiany większe niż dokładność wykonywanego pomiaru. Przy takim założeniu
możemy realizować pomiary sieci geodezyjnej obejmującej badany obiekt i jego otoczenie.
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Na poligonach doświadczalnych, opisywanych w artykule, sieci zostały tak zaprojektowane,
aby pomiar przy dobrych warunkach pogodowych trwał nie dłużej niż jeden dzień.
Istnieje wiele metod wyznaczania przemieszczeń, najczęściej stosowane to niwelacja
precyzyjna do wyznaczania składowej pionowej oraz pomiary sieci trygonometrycznej
uzupełnionej o pomiary odległości (sieć kątowo-liniowa) do wyznaczania trzech składowych x, y, z. Wyznaczanie jednocześnie trzech składowych jest stosowane sporadycznie
prawie wyłącznie do obserwacji osuwisk [1]. Na poligonach doświadczalnych w centrum
miasta składowa pionowa (osiadanie/wypiętrzenie) punktów kontrolowanych – reperów
w wykopie, na fundamentach i w przyziemiu budynków jest wyznaczana oddzielnie. Na
omawianym poligonie doświadczalnym Rondo ONZ punkty kontrolowane zlokalizowane
na elewacjach i elementach konstrukcyjnych obiektów sąsiadujących z realizowanymi
inwestycjami zostały zastabilizowane za pomocą precyzyjnych folii refleksyjnych oraz
pryzmatów inżynierskich. Są one obserwowane w kolejnych cyklach, w odniesieniu
do punktów odniesienia poza zasięgiem oddziaływania inwestycji, zlokalizowanych na
obiektach stabilnych. Punkty odniesienia zostały założone w trakcie przygotowywania
monitoringu wyprzedzającego prowadzonego w okresie od 6 do 3 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji.
Dodatkowo na poligonach Rondo ONZ i Żelazna zdecydowano wykorzystać okresowe
pomiary w technologii skanowania laserowego wykonywane w interwałach 2–3 miesięcznych w zależności od postępu prac budowlanych.
5. Przemieszczenia obiektów na poligonie doświadczalnym Rondo ONZ w okresie
realizacji pierwszych etapów głębokiego posadowienia
Przeanalizowano wielkości przemieszczeń pionowych i poziomych punktów kontrolnych poligonu Rondo ONZ rozmieszczonych na budynkach Ciepła 3 i Pereca 1A (rys. 5),
będących w strefie oddziaływania głębokiego posadowienia wysokościowca Skanska Atrium
South II.
Podstawą uzyskania przemieszczeń dla wszystkich cykli pomiarowych są wysokości
i współrzędne płaskie wyznaczone dla każdego cyklu w procesie niezależnego wyrównania
swobodnego. Obliczenia są realizowane odrębnie dla sieci wysokościowej (sieci niwelacji
precyzyjnej) i sieci płaskiej (precyzyjnej sieci kątowo-liniowej).
Dotychczas w trakcie realizacji inwestycji Atrium South II oraz stacji II linii metra na
poligonie Rondo ONZ wykonano po 4 cykle pomiarowe dla sieci wysokościowej i poziomej. Pomiary niwelacji precyzyjnej przeprowadzono w terminach: 10–14.12.2011 r. (cykl 1),
19.03.2012 r. (cykl 2), 24.04.2012 r. (cykl 3) i 22-24.05.2012 r. (cykl 4). Z kolei precyzyjne
pomiary kątowo-liniowe wykonano w dniach: 27.12.2011 r. (cykl 1), 19–22.03.2012 r. (cykl
2), 24-25.04.2012 r. (cykl 3) i 22–24.05.2012 r. (cykl 4).
Skanowanie laserowe wykonano odpowiednio w cyklach: 1 (28.12.2011), 3 (24.04.2012)
i 4 (3.06.2012).
Niwelację precyzyjną wykonano niwelatorem kodowym Leica DNA03, natomiast pomiary kątowo-liniowe wykonano tachimetrami Leica TCRP 1201+ i TCRP1202. W procesie
wyrównań obu sieci określono następujące przeciętne (dla wszystkich cykli) błędy pomiaru:
błąd średni przewyższenia na jedno stanowisko równy 0,09 mm oraz błędy średnie pomiaru
kierunku i odległości odpowiednio na poziomie 1,5” i 1,5 mm.
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Rys. 5. Obiekty kontrolowane poligonu „Rondo ONZ”
Fig. 5. Controlled objects in experimental area „Rondo ONZ”

Dla poprawnej analizy przydatne jest określenie zakresu i zaawansowania prac ziemnych
w trakcie realizacji pozostałych cykli pomiarowych. Pomiary dla cyklu 2 wykonano w trakcie drążenia ścianek szczelinowych o głębokości 25,0 m wzdłuż północnej ściany kamienicy
w odległości ok. 4,0 m od lica ściany budynku Ciepła 3. W momencie trwania cyklu 3 wykonano już ścianki szczelinowe i rozpoczęło się głębienie wykopu do poziomu – 1 (4,50 m
poniżej poziomu terenu). Z kolei realizacja cyklu 4 przypada na początkowy okres głębienia
wykopu do poziomu –3 (11,40 m poniżej poziomu terenu), po wykonaniu wykopu i stropu
na poziomie –1.
5.1. Analiza wyznaczonych przemieszczeń pionowych
Z analizy uzyskanych wielkości względnych przemieszczeń pionowych punktów kontrolowanych dla cykli 2, 3 i 4 (odniesionych do wyjściowego cyklu 1), zauważalne jest istotne oddziaływanie głębokiego posadowienia inwestycji Skanska Atrium South II. Główną
przyczyną oddziaływania jest sygnalizowane wcześniej odciążenie podłoża spowodowanego
głębieniem wykopu, skutkujące wypiętrzeniem obiektów wokół wykopu. Na rys. 6 przedstawiono szkic mierzonej sieci niwelacyjnej. W tabeli 2 podano przemieszczenia wybranych
reperów kontrolowanych.
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Ta b e l a 2
Wykaz względnych przemieszczeń pionowych wybranych reperów kontrolowanych poligonu
Rondo ONZ (w milimetrach) dla poszczególnych cykli pomiarowych w odniesieniu do cyklu 1
Nr pkt

ΔH1,2

ΔH1,3

ΔH1,4

1003

0,06

-0,03

0,77

1006

-0,35

-0,06

0,85

1008

-0,59

-0,02

0,68

1012

-0,49

0,09

1,26

1019

0,06

0,61

1,39

1023

0,26

0,24

0,48

1026

0,04

0,23

0,63

1027

0,00

0,18

0,61

Wykres

Rys. 6. Szkic sieci niwelacyjnej – poligon doświadczalny Rondo ONZ
Fig. 6. Chart of levelling network – experiment area „Rondo ONZ”
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Rys. 7. Wybrane repery kontrolowane poligonu Rondo ONZ z podziałem na strefy oddziaływań
inwestycji Skanska Atrium South II. Strzałkami zaznaczono repery, których przemieszczenia
przedstawiono w tabeli 2
Fig. 7. Selected benchmarks of experiment area „Rondo ONZ” with zoning impacts of the Skanska
South Atrium II investment. Arrows indicate benchmarks of the movements which are shown in Table 2

Rys. 7 przedstawia rozmieszczenie wybranych reperów kontrolowanych. Na rysunku tym
można wyodrębnić kilka stref oddziaływania (reprezentowanych poszczególnymi wykresami słupkowymi przedstawionych w tabeli 2), których zasięg zależny jest głównie od odległości względem obszaru prac ziemnych tej inwestycji. Wykresy słupkowe pokazują wielkości
pionowych przemieszczeń względnych (kolejno od lewej do prawej strony dla cykli 2, 3 i 4).
Dla oceny istotności tych przemieszczeń dodajmy, że przeciętna wartość błędu przemieszczenia pionowego dla wszystkich cykli wynosi 0,26 mm.
Do wypiętrzającego oddziaływania wykopu dochodzi zróżnicowanie w zachowaniu
punktów kontrolowanych pochodzące od różnych osiadań w trakcie fazy drążenia ścianek
szczelinowych (cykl 2).
Strefę pierwszą, odległą o kilkadziesiąt metrów od strefy wykopu przez to wolną od
jego wpływów, reprezentowaną przez punkt 1026, charakteryzują przemieszczenia nie przekraczające 0,2 mm (bez względu na rodzaj i zakres prac ziemnych). Strefę drugą, reprezentowaną przez punkt 1027, z racji kilkunastometrowej odległości względem strefy prac
ziemnych, cechuje brak oddziaływania w fazie drążenia ścianek szczelinowych (cykl 2)
i głębienia wykopu do poziomu –1 (cykl 3). Oddziaływania głębienia wykopu do poziomu –3
(cykl 4) są już zauważalne, jednak nie przekraczają +0,6 mm. Strefa trzecia, reprezentowana
przez punkt 1003, zlokalizowana jest w sąsiedztwie strefy wykopu (5–10 metrów). Strefa ta
również nie wykazuje w cyklach 2 i 3 istotnych przemieszczeń, natomiast w cyklu 4 cechuje
się wypiętrzeniami dochodzącymi do 0,9 mm.
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Strefa czwarta, reprezentowana przez punkty 1006 i 1008, znajduje się ok. 4 m od strefy
wykopu. Z racji tak małej odległości – strefę tę w odróżnieniu od wcześniejszych stref – cechują w okresie drążenia ścianek szczelinowych (cykl 2) osiadania sięgające 0,4–0,6 mm.
Osiadania te są w okresie drążenia wykopu do poziomu –1 (cykl 3) kompensowane przez
odciążone podłoże, a następnie w okresie dalszego drążenia wykopu (cykl 4) występują wypiętrzenia do ok. +0,9 mm.
Strefę piątą, reprezentowaną przez punkt 1012, odległą o kilkanaście metrów od obszaru prac ziemnych charakteryzują w okresie drążenia ścianek szczelinowych nieco mniejsze
osiadania sięgające maksymalnie 0,5 mm. Strefa ta jednak wykazuje w początkowej fazie
drążenia wykopu (cykl 3) większe wypiętrzenia rzędu 0,2 mm, a w dalszej fazie (cykl 4)
wypiętrzenia dochodzące do 1,2–1,3 mm.
W strefie szóstej, reprezentowanej przez punkt 1019, z racji ponad 20-metrowej odległości od wykopu nie obserwuje się ruchów w fazie drążenia ścianek szczelinowych. W fazie
głębienia wykopu do poziomu –1 punkty tej strefy wypiętrzają się do 0,5–0,6 mm, a w fazie
późniejszej osiągają przemieszczenia nawet rzędu +1,4 mm.
Strefa siódma, reprezentowana przez punkt 1023, to prawdopodobnie strefa oddziaływania budowy stacji Metra Warszawskiego. Cechuje ją wypiętrzanie w zakresie 0,1–0,5 mm we
wszystkich cyklach.
Zasadnicze zróżnicowanie w zachowaniu wyodrębnionych powyżej stref wydaje się pochodzić od różnych osiadań w trakcie fazy drążenia ścianek szczelinowych (cykl 2).
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że działanie wypiętrzające
wykopu ma zdecydowanie większą intensywność i zasięg, w porównaniu do oddziaływania głębienia ścianek szczelinowych ograniczonego do bezpośredniego sąsiedztwa
inwestycji.
5.2. Analiza wyznaczonych przemieszczeń poziomych
Na rysunku 8 przedstawiono przemieszczenia poziome punktów kontrolowanych na
ścianach północnych budynków Ciepła 3 i Pereca 1A, zlokalizowanych w sąsiedztwie głębokiego posadowienia budynku Skanska Atrium South II. Punkty zlokalizowane w liniach
pionowych 3000-3002, 3003-3005, 3006-3008, 3009-3011 znajdują się bezpośrednio nad
krawędzią wykopu.
Wielkości przemieszczeń przedstawiono niezależnie dla trzech poziomów posadowienia
punktów (rys. 8) [3]. Przemieszczenia odniesiono do wyjściowego cyklu 1, na wykresach
przedstawiono przemieszczenia w kierunku prostopadłym do ściany, dla większej czytelności umieszczono poziome linie w interwale półmilimetrowym.
Z analizy wykresów (rys. 8) wynika, że prace ziemne związane z głębokim posadowieniem znacząco oddziałują tylko na punkty kontrolowane na budynku Ciepła 3 (po lewej
stronie), będące w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Wyraźnie widać przemieszczenia
zorientowane w kierunku obszaru prac ziemnych.
Wychylenie punktów 3000, 3003, 3006 w cyklu 3 zostało też uwidocznione przy
nałożeniu i analizie różnic wyników skanowania laserowego wykonanych w trakcie cyklów 1 i 4 (rys. 9). Największe rozpoznane tą metodą wychylenie odpowiada lokalizacji
punktu 3003/3006 i wynosi ok. 5 mm (z pomiarów kątowo-liniowych – 6 mm).
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Rys. 8. Lokalizacja i wykresy względnych przemieszczeń punktów kontrolowanych na ścianach
budynków ul. Ciepła 3 i ul. Pereca 1A. Punkty zlokalizowane w liniach pionowych 3000–3002,
3003-3005, 3006-3008, 3009-3011 znajdują się nad krawędzią wykopu. Interwał linii poziomych na
wykresie – 0,5 mm [3]
Fig. 8. Localization and charts of displacements of controlled points observed on the northern walls of
Ciepła 3 and Pereca 1A buildings. Points are located in vertical lines 3000-3002, 3003-3005,
3006-3008, 3009-3011 can be found on the edge of the excavation. Interval of the vertical lines
on the charts equal 0,5 mm [3]
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Rys. 9. Różnice w położeniu punktów ściany północnej budynku przy ul. Ciepłej 3 na podstawie
wyników skanowania wykonanych w grudniu 2011 i czerwcu 2012
Fig. 9. Differences in the position of points on the northern wall of Ciepła 3 Building based
on the results of the terrestrial laser scanning in December 2011 and June 2012

Ciekawa jest konfrontacja wielkości przemieszczeń z rodzajem prac ziemnych i ich zaawansowaniem. Wykresy dla cyklu 2 – trwającego w czasie głębienia szczelin ścian szczelinowych – pokazują duże zróżnicowanie przemieszczeń na różnych poziomach dochodzących nawet
do o ok. 4 mm, z zauważalną tendencją odchylania się najwyższego poziomu w kierunku wykopu.
Wykresy dla cyklu 3 – realizowanego już po wykonaniu ścianek szczelinowych i w trakcie głębienia
wykopu do poziomu –1 – wykazują podobne trendy jak w cyklu poprzednim, jednak charakteryzujące się większą zgodnością na różnych poziomach. Wykresy dla cyklu 4 – mierzonego po wykonaniu stropu na poziomie –1 i w trakcie drążenia wykopu do poziomu –3 – sygnalizują już duży
stopień oddziaływania (przemieszczenia nawet do ok. 7 mm), szczególnie na najwyższy poziom
wykazujący już wyraźnie odchylenie górnej części ściany w stosunku do jej niższych partii.
Dla oceny istotności wielkości przemieszczeń dodajmy, że przeciętna wartość błędu
średniego przemieszczenia poziomego dla analizowanych punktów (dla wszystkich cykli)
wynosi 1,3 mm.
5.3. Wyniki skanowania laserowego
Naziemne skanowanie laserowe pozwala na wykonywanie kompleksowych opracowań
i analiz, jakie nie były dotąd dostępne dla żadnej z technik pomiarowych. Sporządzanie opracowań prawie dowolnego fragmentu obiektu bez konieczności wykonywania dodatkowych
prac terenowych umożliwia sposób rejestracji danych, w wyniku którego otrzymywana jest
chmura punktów reprezentujących geometrię skanowanych obiektów. Szczególnie istotną
zaletą metody skaningu laserowego jest szybkość rejestracji ogromnej ilości danych. Dodatkowe informacje niesie za sobą czwarta rejestrowana w czasie pomiaru współrzędna I
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(Intensity) – wartość intensywności odbicia światła laserowego od mierzonej powierzchni. Dzięki temu istnieje możliwość uzyskiwania dowolnych widoków, rzutów i przekrojów
na podstawie raz zarejestrowanych danych, możliwość wykonywania analiz dla dowolnego
miejsca budowli w miarę pojawiania się takich potrzeb, łatwość powtarzania pomiarów, ich
porównywania i prezentacji wyników.
Dokładność rejestrowanych zmian obiektu zależy od wykorzystywanego sprzętu i odległości od badanego obiektu i waha się w granicach 0,1 (przy odległości 20 m) [3] do 1 cm dla
charakterystycznych punktów obiektu na podstawie różnic modeli stworzonych na podstawie chmur punktów pozyskanych w trakcie pojedynczych cykli pomiarowych. Do pomiarów
wybrano skaner Z+F Imager 5010, wykonano trzy cykle pomiarowe na poligonach Rondo
ONZ (rys. 10, 11) i Żelazna.
Na podstawie wyników skanowania w cyklach 1 (28.12.2011) i 4 (3.06.2012) zainwentaryzowano szczeliny w północnej ścianie budynku przy ul. Ciepłej 3 (rys. 12).
Z uzyskanej z pierwszego cyklu chmury punktów wygenerowano mapę hipsometryczną
ściany znajdującej się bezpośrednio przy wykopie (rys. 13). Mapę wygenerowano, zadając
wielkość 1 piksela odpowiadającą 1 mm na obiekcie, ze zmianą kolorów co 1 mm „głębokości” ściany.
Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji i niewielkie wielkości zarejestrowanych zmian (skanowania były wykonywane trakcie pierwszych etapów realizacji głębokiego
posadowienia, przy niewielkich oddziaływaniach na obiekty sąsiednie) nie zarejestrowano
przy wykorzystaniu techniki skanowania laserowego między cyklami 1 i 3 istotnych przemieszczeń punktów kontrolowanych na badanych obiektach. Między cyklami 1 i 4 zarejestrowano różnice w obszarze punktów kontrolowanych 3000, 3003 i 3006 (rys. 9).

Rys. 10. Skaning laserowy ściany budynku przy ul. Ciepłej 3. Wyróżniono obszary pokazane na
rysunkach 11 i 12
Fig. 10. Laser scanning of the walls of Ciepła 3 building. Areas highlighted are shown in Figures
11 and 12
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                         a)                                                       b)

Rys. 11. Chmura punktów uzyskana dla obszaru zaznaczonego na rysunku 10: a) zarejestrowane
punkty, na rysunku przedstawiono chmurę rozrzedzoną 1/100, b) rozrzedzona chmura punktów
przetworzona do obrazu rastrowego, obraz pokolorowany w zależności od zarejestrowanej
intensywności odbicia promienia laserowego I, punkty bardzo jasne odpowiadają lokalizacji folii
refleksyjnych
Fig. 11. Point cloud obtained for the area indicated in Figure 10: a) registered points, the figure shows
the cloud rarefied 1/100, b) a sparse point cloud converted to a raster image, the color-coded image is
based on the recorded values of intensity I, very bright points correspond to reflectance film location

          b)

a)

Rys. 12. Obrazy szczeliny na podstawie danych ze skanowania laserowego: a) lokalizacja wybranej
szczeliny w górnej części północnej ściany budynku przy ul. Ciepłej 3, b) „zeskanowany” przebieg
szczeliny oraz znaczek pomiarowy z folii refleksyjnej (obrazy rastrowe stworzone na podstawie
danych ze skanowania laserowego, pokolorowany wg wartości I)
Fig. 12. Images of the slots based on terrestrial laser scanning data: a) the location
of the selected slot in the top of the north wall of Ciepła 3 Building, b) the „scan” process slot
and measurement point of reflective foil (Raster Images created from laser scan data, color-coded
for by the values of I)
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Rys. 13. Mapa hipsometryczna ściany północnej budynku przy ul. Ciepłej 3 wygenerowana na
podstawie wyników skanowania laserowego
Fig. 13. Hypsometric map of the northern wall of Ciepła 3 Building generated by terrestrial laser
scaning results

6. Wnioski
Zdaniem autorów należy dążyć do tworzenia zintegrowanych systemów monitoringu
geodezyjnego dających możliwość detekcji zagrożeń, opartych na jasnych, popartych badaniami naukowymi metodach pomiarowych dobranych do charakteru i stanu technicznego budynków sąsiadujących z inwestycją, a także specyfiki wznoszonych obiektów budowlanych
i parametrów podłoża. Opisane powyżej badania w zakresie oddziaływań nowych inwestycji
na zachowanie gruntu i deformację obiektów budowlanych posłużą do stworzenia systemu
detekcji zagrożeń z tym związanych.
Od 2011 r. w Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów
Szczegółowych, we współpracy z Zakładem Budownictwa Wodnego i Hydrauliki oraz firmą
geodezyjną DWG Monitoring, prowadzone są prace nad przygotowaniem zintegrowanego
systemu wykrywania zagrożeń spowodowanych deformacjami obiektów budowlanych wywołanymi zmianami w ich podłożu, opartego na różnych systemach pozyskiwania i analizy
danych. Dla zwiększenia niezawodności i funkcjonalności systemu planuje się go oprzeć na
najpowszechniej stosowanych (niwelacja precyzyjna, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe,
pomiary inklinometryczne), a także nowoczesnych źródłach pozyskiwania danych o obiektach budowlanych i gruncie (skanowanie laserowe, badanie zmian nachyleń za pomocą pochyłomierzy).
Przyjęto założenie, że każda z technik pomiarowych będzie systemem mogącym w sposób autonomiczny pozyskiwać dane, gromadzić je oraz analizować, dostarczając informacji
o stanie monitorowanego obiektu i jego podłoża. Te same dane pozyskane posłużą też jako
informacje weryfikujące do stworzonych modeli pracy gruntu i monitorowanych konstrukcji
budowlanych oraz ich kalibracji metodą analizy wstecz.
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Osiągnięcie postawionego celu oparte będzie na integracji danych pomiarowych pochodzących z różnych technik pomiarowych oraz na wykorzystaniu zaawansowanych technik
modelowania numerycznego.
Autorzy dziękują za pomoc w opracowaniu danych pracownikom Zakładu Geodezji Inżynieryjnej
i Pomiarów Szczegółowych (Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska):
–– opracowanie danych z pomiarów sieci niwelacyjnej i kątowo-liniowej – mgr inż. Mariuszowi Pasikowi,
–– opracowanie danych z pomiarów skanerem laserowym – mgr inż. Arturowi Adamkowi i mgr inż.
Krzysztofowi Bratusiowi (firma ASTRAGIS).
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