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S t r e s z c z e n i e

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 wy-
brane problemy interakcji pojedyncznej kolumny (w grupie) z podłożem.

Słowa kluczowe: wzmocnienie podłoża, kolumny CFA, interakcja płyta–kolumna–podłoże

A b s t r a c t

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



130

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 sąsiedz-
twie istniejącej zabudowy w sposób naturalny narzucają pewne ograniczenia na te technolo-
gie, 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 ła-
twą kontrolę długości kolumn już w trakcie ich realizacji na placu budowy. Zadaniem niezbro-
jonych 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 zaprojektowa-
nych kolumn pokazane zostaną tylko dla jednego z analizowanych budynków. Wszystkie pre-
zentowane 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 posa-
dowienia. Ogólny schemat konstrukcji tego typu kolumn objaśniony został na rys. 1. Średnica 
kolumn, jaka została zastosowana w projekcie posadowienia, omówionego w dalszej części ar-
tykułu, 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 mia-
nowicie, podłoże słabe (A), podłoże mocne (B), kolumny CFA (C), warstwę pośrednią pomiędzy 
podłożem i kolumnami (D) oraz płytę fundamentową (E). Bardzo ważną sprawą jest stosunko-
wo 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 teoretycz-
nych, 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 kolum-
nach 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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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 kon-
strukcyjnym płyty dennej oraz ścian nośnych/słupów kondygnacji podziemnej. Przyjęcie 
koncepcji równomiernego rozłożenia kolumn pod całą płytą jest w ocenie autora rozwią-
zaniem 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 nieli-
niową zależność. Możemy ją stosunkowo łatwo otrzymać, korzystając z rozwiązania osio-
wosymetrycznego zagadnienia kolumny współpracującej z gruntem w pewnej komórce re-
prezentatywnej, której średnica odpowiada średniemu rozstawowi kolumn w danej strefie 
podłoża. Mając te zależności, wyznaczone dla różnych rozstawów, długości oraz parame-
trów sztywności warstw gruntów słabych i warstwy mocnej uzyskujemy szacunkowe war-
tości 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 wy-
nosi 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).

Rys. 1. Model układu pal–podłoże–płyta

Fig. 1. Pile–subsoil–plate model
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Dla zaprojektowanego układu kolumn wykonujemy w dalszej części model obliczenio-
wy MES 3D (w artykule wykorzystano program ZSoil 3D) i weryfikujemy przyjęte założe-
nie projektowe. W programie ZSoil istnieje możliwość modelowania kolumn (lub pali) jako 
elementów belkowych zanurzonych w siatce elementów skończonych kontinuum material-
nego bez konieczności spełnienia warunku zgodności siatek, co więcej, na styku kolumny 
i gruntu uzwględniony jest Coulombowski interfejs kontaktowy, umożliwiający opis niecią-
głego pola przemieszczeń pomiędzy kolumną i gruntem słabym po wyczerpaniu nośności 
pobocznicy. Szczegóły implementacji tego algorytmu obliczeniowego można znaleźć w pra-
cy autora [7]. Jeśli przyjęte rozwiązanie projektowe jest poprawne, to otrzymane siły w ko-
lumnach nie powinny być większe od tych, jakie przyjęliśmy do wyznaczenia ich gęstości, 
osiadania zredukowane są do wielkości założonych (nie większe niż te dla których szacowa-
liśmy nośność kolumn) oraz wartości uzyskanych momentów zginających pozwalają na za-
projektowanie zbrojenia spełniającego warunki podane w Eurokodzie 2. Jest jeszcze jedno 
kryterium, bardzo ważne z punktu widzenia inwestora, otóż liczba kolumn powinna być mi-
nimalna, a różnice wartości sił w poszczególnych kolumnach powinny być niewielkie. Speł-
nienie tego kryterium nie jest wcale takie łatwe i stąd ekonomicznie uzasadnione projektowa-
nie tego wzmocnienia wymaga postępowania iteracyjnego. Na ogół, obliczenia wykonane dla 
pierwszego przybliżenia rozstawu kolumn wykazują, że wiele z nich jest przeciążona, niektó-
re 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 może-
my 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 (wy-
stępuje efekt wzrostu efektywnych naprężeń radialnych wokół kolumn). W celu oszacowania 
wzrostu tej sztywności (bez uwzględnienia efektu sprężenia słabego podłoża w kierunku po-
ziomym) można założyć, że na skutek obecności dużej liczby kolumn efekt rozpełzania grun-
tu pod płytą jest ograniczony i warstwy słabego podłoża będą pracować w warunkach zbliżo-
nych 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 niewykonal-
nym. Aby pokonać tę istotną niedogodność, można wykorzystać algorytm uproszczony, 
w którym siatka MES w podłożu jest wygenerowana w układzie regularnym, natomiast re-
prezentacja 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 eksperymental-
nego, bazującego na niewielkiej liczbie punktów, ostateczna decyzja co do jego postaci za-
wsze musi należeć do projektanta. W dalszej części pokazane zostanie zastosowanie meto-
dy krigingu jako użytecznego narzędzia służącego do interpolacji, posiadającego również 
możliwości ekstrapolacji poza obszar wyznaczony przez otwory badawcze. Dla uproszcze-
nia algorytmu przyjmijmy, że wszystkie otwory sięgają do tej samej głębokosci. Wyobraź-
my sobie, że rozważamy przypadek płaski i mamy do dyspozycji cztery otwory badawcze, 
w których znamy rozkład miąższości warstw po głębokości (por. rys. 2).

Rozpoczynając algorytm przypisywania każdemu elementowi skończonemu odpowied-
niego 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 otwo-
rach O-3 i O-4 jak najbardziej pierwszymi nierozpatrywanymi warstwami są właśnie war-
stwy 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 od-
szukano, lub współrzędną stropu ostatnio rozpatrywanej warstwy w otworach pozostałych 

Rys. 2. Przykład generacji niejednorodnego rozkładu warstw geotecznicznych

Fig. 2. An example of generation of nonuniform geotechnical layers in subsoil
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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. funk-
cja radialna, która przyjmuje postać:

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 obliczenio-
wego MES. W pokazanym tu przykładzie przyjęto a = 120 m. Tym sposobem traktujemy tę 
metodę jako pewien dość uniwersalny interpolator posiadający niezłe cechy ekstrapolacyj-
ne (model obliczeniowy na ogół wykracza poza obszar objęty rozpoznaniem). W przypad-
ku 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 po-
wierzchni rozpatrywanej warstwy w danym otworze. W rezultacie procedura krigingu dla 
przyjętego wariogramu umożliwia wyznaczenie rzędnej y (dla 2D) lub z (dla 3D) interpolo-
wanej 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 przypisa-
nego 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 zosta-
ną stropy na powierzchni terenu we wszystkich otworach badawczych. Wynik działania al-
gorytmu 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 za-
dowala możemy zawsze dodać w sposób sztuczny otwory, które możemy wyinterpolować 
ręcznie, korzystając z doświadczenia wyniesionego z praktyki inżynierskiej.
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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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W przypadku dwuwymiarowym, warstwy geotechniczne łatwo jest zdefiniować ręcz-
nie, ale w przypadku zagadnień 3D procedura ta wydaje się być niezastąpiona, co więcej 
pozwala ona wykrywać potencjalne strefy, w których pomiędzy dwoma warstwami moc-
nymi (nadającymi się do oparcia stopy kolumny) znajduje się cienka wkładka gruntów sła-
bych. 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 za-
łożeń projektowych, tj. liczby kolumn i ich rozkładu. Oczywiste jest to, że budowa trójwy-
miarowego modelu obliczeniowego MES, z przestrzenną dyskretyzacją kolumn, po to by 
móc precyzyjnie opisać efekty kontaktowe na styku kolumna–podłoże, jest zadaniem bar-
dzo pracochłonnym, a wynikowe modele obliczeniowe mogłyby liczyć po więcej niż mi-
lion stopni swobody. Taka wielkość modelu obliczeniowego nie jest już dziś żadnym pro-
blemem 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 zgodno-
ści 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 siat-
ki 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 ekspery-
ment numeryczny, w którym zamodelowano pojedynczą kolumnę φ 50 cm o długości 5 m, 
w układzie osiowosymetrycznym, przyjmując, że średni rozstaw kolumn wynosi 2 m (wy-
miar radialny modelu obliczeniowego), a zagłębienie kolumny w gruncie mocnym 0.5 m. 

Rys. 4. Siatka MES ze zdefiniowanymi strefami materiałowymi dla a = 60 m

Fig. 3. FE mesh with defined geotechnical layers for a = 60 m
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W modelu obliczeniowym przyjmuje się, że lustro wody znajduje się na powierzchni tere-
nu, po wykonaniu 3 m wykopu, który symulowany jest przez obciążenie powierzchniowe 
o wartości 60 kN/m2. 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 współ-
czynniki rozporu bocznego w stanie in situ odpowiednio dla gruntu mocnego K0

in situ = 0.4 oraz 
dla gruntu słabego K0

in situ = 0.6. Do obliczeń zastosowano zaawansowany model sprężysto-pla-
styczny HSs (Hardening Soil-small) [1, 2], który opisuje silną zmianę sztywności w zakresie 
małych odkształceń oraz silną zależność wartości modułów sztywności od naprężenia σ3. Po-
mijany jest efekt sprężenia gruntu wywołany instalacją kolumny, który będzie wydatnie po-
prawiał własności mechaniczne słabego podłoża na skutek wymuszonego zagęszczenia. Efekt 
ten będzie przedmiotem przyszłych badań autora, jednak wymaga prowadzenia analizy w za-
kresie dużych odkształceń z wykorzystaniem sformułowania ALE w klasycznym MES lub 
zastosowania metody punktów materialnych (PIC) [6].Przeprowadzono łącznie pięć symula-
cji, w których analizowano oparcie kolumny w warstwie żwirów, w warstwie piasków śred-
nich 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 Eur

ref = 200 000 kPa, 
Eo

ref = 600 000 kPa, E50
ref = 70 000 kPa, ν = 0.2, γ0.7 = 0.0002, c = 0 kPa, φ = 36°, ψ = 7°, OCR = 10, 

Eoed
ref = 70 000 kPa dla referencyjnego naprężenia pionowego σoed

ref = 200 kPa, Rf = 0.9. Dla 
pyłu w warstwie słabej przyjęto Eur

ref = 20 000 kPa, Eo
ref = 60 000 kPa, E50

ref =5000 kPa, ν = 0.2, 
γ0.7 = 0.0001, c = 5 kPa, φ = 16°, ψ = 4°, OCR = 5, Eoed

ref = 5000 kPa dla referencyjnego na-
prężenia pionowego σoed

ref = 166 kPa, Rf = 0.9 oraz dla piasku średniego Eur
ref = 100 000 kPa, 

Rys. 5. Schemat analizy statystycznej pojedynczej kolumny w grupie

Fig. 5. Computational scheme of a single CFA column in group



137

Eo
ref = 300 000 kPa, E50

ref =33 000 kPa, ν = 0.2, γ0.7 = 0.0002, c = 0 kPa, φ = 33°, ψ = 6°, OCR = 5, 
Eoed

ref = 33 000 kPa dla referencyjnego naprężenia pionowego σoed
ref = 200 kPa, Rf = 0.9. Tak do-

brane parametry decydują o tym, że warstwa żwirów jest około 10 razy sztywniejsza niż war-
stwa 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. Przeana-
lizowano 5 przypadków obliczeniowych, tj. oparcia stopy kolumny bezpośrednio na nie-
ograniczonej warstwie żwirów, na nieograniczonej warstwie piasków średnich oraz na nie-
ograniczonej 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 zauwa-
żyć 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 po-
kazano, jak zmienia się siła przenoszona przez samą kolumnę wraz ze wzrostem obciąże-
nia. W przypadku kolumn zagłębionych w piaskach średnich nośność kolumny wynosi oko-
ło 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 wyczer-
puje się nośność kolumny, ale mobilizowane jest podłoże słabe, które przy większych osia-
daniach zaczyna przenosić coraz większą część obciążenia. Analizując wyniki obliczeń na 
rys. 6 i rys. 7 możemy zauważyć efekt wyczerpywania się nośności kolumny, który nie po-
woduje widocznej zmiany charakterystyki siła–osiadanie.

Rys. 6. Zależności siła–osiadanie dla układu kolumna–podłoże

Fig. 6. Force–dettlement relation for a column–subsoil system
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6. Analiza posadowienia 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego 
na płycie fundamentowej z układem kolumn CFA

Opisane w poprzednich punktach algorytmy uproszczonej dyskretyzacji podłoża i ko-
lumn zostały zastosowane do zaprojektowania posadowienia, na płytach fundamentowych 
wraz z układem kolumn CFA φ 50 cm, dla dwóch sąsiadujących ze sobą 11-kondygnacyj-
nych 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. Wszyst-
kie obliczenia przeprowadzono z użyciem programu metody elementów skończonych ZSo-
il, stosując sprężysto-plastyczny model gruntu z warunkiem Mohra-Coulomba. W opraco-
waniu 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 sondo-
wań CPT. Położenie punktów sondowań CPT zaznaczono na rys. 9. Te dodatkowe badania 
CPT wykonano ze względu na trudności interpretacyjne związane z obecnością przewar-
stwień gruntów słabych występujących pomiędzy warstwami piasków średnich, w których 

Rys. 7. Zależność Fcol/F jako funkcja obciążenia

Fig. 7. Relation Fcol/F as a function of loading
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oparte miały być stopy kolumn. Jednocześnie wyniki tych badań wykorzystano do oszaco-
wania 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 opra-
cowaniu wyodrębniono 8 warstw, o tyle z wyników sondowań CPT wynika, że należy wy-
odrębnić 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 Ko
in situ został wygenero-

wany 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 położe-
nia zwierciadła wód gruntowych, są rozpraszane natychmiast. Widok opracowanego mode-
lu obliczeniowego, a następnie rzut z góry pokazano na rys. 10 i 11.

Rys. 8. Rzut kondygnacji podziemnej

Fig. 8. View of underground floor
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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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6.2. Rozmieszczenie kolumn CFA

Zaprojektowanie układu kolumn poprzedziły wstępne obliczenia osiadań płyty przy założe-
niu braku jakiegokolwiek wzmocnienia. Wynik tych obliczeń pokazano na rys. 12. Na rysun-
ku tym możemy zaobserwować silne koncentracje osiadań, o wartości przekraczającej 40 mm, 
w dwóch strefach płyty. W obliczeniach tych wykorzystano średnie wartości modułów sztyw-
ności oszacowane na podstawie badań CPT oraz zastosowano model uproszczony Mohra-Co-
ulomba. 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 po-
bliżu było fundowane na palach, projektant podjął decyzję o konieczności zastosowania wzmoc-
nienia 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 stro-
pie warstwy żwirów wynoszą około 700 kN.

Rys. 11. Budynek B: Model obliczeniowy, widok z góry

Fig. 11. Building B: Computational model, top view
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Rys. 14. Budynek B: Osiadania płyty fundamentowej

Fig. 14. Building B: Settlements of foundation raft with designed set of CFA columns

Rys. 13. Położenie kolumn CFA dla budynku B

Fig. 13. Design of CFA columns for building B

Rys. 12. Budynek B: Osiadania płyty fundamentowej bez kolumn CFA

Fig. 13. Building B: Settlements of foundation raft without CFA columns
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7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz doświadczeń wyniesionych przy projek-
towaniu zaprezentowanego w artykule posadowienia można stwierdzić, że technologia ko-
lumn 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 zdecydo-
wanie 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 stra-
ty dokładności wymaganej w obliczeniach inżynierskich. Natomiast numeryczne mode-
lowanie współpracy kolumn i podłoża w trójwymiarowym modelu MES pozwala na istot-
ną redukcję kosztów tego wzmocnienia, w stosunku do tradycyjnego projektowania, gdzie 
zakłada się, że całość obciążenia jest przenoszona przez kolumny. Wydaje się, że zastoso-
wanie dylatometru (DMT) zamiast sondy CPT pozwoli w przyszłości szacować wartości 
modułów sztywności ze znacznie większą dokładnością, co pozwoli na dogłębne pozna-
nie mechanizmu pracy kolumn. Uwzględnienie wpływu ich instalacji na wzrost sztywno-
ści podłoża wymaga dość złożonych badań numerycznych w pełnym zakresie nieliniowym 
(materiałowo i geometrycznie), które są przedmiotem aktualnych badań autora.
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