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ANALYSIS	OF	A	BREAKDOWN	OF	A	DEEP	EXCAVATION	
SUPPORTED	BY	SOLDIER	PILE	WALL

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

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

A b s t r a c t

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.
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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	zabezpie-
czeń	wykonano	symulacje	numeryczne	przedstawione	w	niniejszym	artykule.	Sposób	zabez-
pieczenia	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	wy-
kopu	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	globalne-
go	współczynnika	stateczności	(SF)	oraz	każdorazowa	identyfikacja	potencjalnego	mecha-
nizmu	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.	Na-
leży	zauważyć,	że	uzyskany	współczynnik	bezpieczeństwa	jest	mnożnikiem	pojawiającym	
się	pomiędzy	sumami	stycznych	sił	czynnych	Tc	a	sił	utrzymujących	Tu	(spełniających	po-
czątkowy	warunek	graniczny),	obliczanymi	wzdłuż	wyznaczonej	numerycznie	(a	nie	arbi-
tralnej)	powierzchni	poślizgu.
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Przyjęto	następujące	zasady	prowadzenia	symulacji	MES	gwarantujące	realistyczną	oce-
nę	rzeczywistego	stanu	układu:
 – właściwa	analiza	jest	poprzedzona	analizą	stanu	początkowego,	tj.	automatycznym	wy-
znaczeniem	stanu	naprężeń	pierwotnych	wynikających	z	działania	sił	ciężkości.	Wyzna-
czone	naprężenia	wstępne	muszą	być	zapamiętane	i	stanowią	one	warunek	początkowy	
dla	następującej	po	nich	symulacji.	Deformacja	towarzysząca	procedurze	ich	wyznacza-
nia	jest	zerowana;

 – wykonanie	wykopu	generuje	zaburzenie	stanu	równowagi,	któremu	towarzyszy	deformacja.	
W	analizie	służącej	do	jej	określenia	wymuszenie	stanowią	niezrównoważone	siły	wynika-
jące	z	modyfikacji	układu	(a	nie	fikcyjnie	narastające	obciążenie	ciężarem	własnym);

 – elementy	budowli	współpracującej	z	gruntem,	takie	jak	podatne	ściany	oporowe,	elemen-
ty	je	podpierające	(stężenia,	kotwy)	są	wprowadzane	do	częściowo	już	zdeformowanego	
układu.	Należy	mieć	świadomość,	że	dopóki	układ	ten	nie	ulegnie	dalszej	ewolucji	(spo-
wodowanej	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	wpro-
wadzeniu	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	ana-
lizy,	gwarantującą	wierne	odtworzenie	ścieżek	naprężenia	i	historii	deformacji,	zapoczątko-
waną	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,	określo-
ny	standardowymi	(normowymi)	parametrami	odkształcalności	(E,	v),	efektywnymi	parame-
trami	wytrzymałościowymi	(C’,	φ’)	z	dodatkowym	obcięciem	cut-off	dla	naprężeń	rozcią-
gających.	Przyjęto	kąt	dylatancji	ψ	określający	prawo	płynięcia	plastycznego	dla	obszarów	
w	stanie	granicznym	ψ	=	0,	jak	dla	gruntów	spoistych.	Dla	elementów	konstrukcyjnych	sta-
lowych	i	żelbetowych	przyjęto,	że	ich	zachowanie	charakteryzuje	się	modelem	sprężystym.	

W	toku	symulacji	głębienia	wykopu	zastosowano	algorytm	częściowego	odprężenia,	opi-
sany	w	[1–3].

3. Uproszczone modelowanie metodą 2D/3D statyki ścianki berlińskiej

Podstawowym,	koniecznym	do	zrozumienia	zaistniałych	zjawisk	faktem	jest	to,	że	ścian-
ka	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	po-
łówki	sekcji	powtarzalnej	(o	szerokości	1/2	·	2,0	m	=	1,0	m),	obciążonego	ciężarem	gruntu	
i	narastającym	poziomym	przemieszczeniem.	Pozwala	to	określić	charakterystykę	prze-
mieszczenie – siła odporu bocznego	pala.	Zadanie	 to	 jest	 rozwiązywane	 jako	spręży-
sto-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	wiel-
kości	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	–	sztyw-
ność,	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	moż-

liwe	w	systemie	ZSoil,	to	jednak	wymagałoby	znacznego	nakładu	pracy	i	czasu.	Pełny	opis	
tej	uproszczonej	metody	zwanej	dalej	„metodą	2D/3D”,	w	szczególności	sposób	identyfika-
cji	właściwości	prętów-łączników	sprężysto-plastycznych	przedstawiono	w	pracy	A.	Urbań-
skiego	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	(wyzna-
czenie	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	berliń-

skiej,
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	koro-
ny	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	przemiesz-
czeń	należy	uznać	za	dobrą.	Analiza	stateczności	wykonana	w	tym	samym	etapie	doprowa-
dziła	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	sta-
teczności	(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	kon-
strukcji	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	na-
stępnie	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	(wyzna-
czenie	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	znacz-
ne	 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	pomie-
rzonych	przemieszczeń	należy	uznać	za	dobrą.	Również	i	tutaj	analiza	stateczności	wyko-
nana	w	tym	samym	etapie	doprowadziła	do	uzyskania	wartości	współczynnika	stateczności	 
SF	=	1,007,	co	w	praktyce	oznacza	osiągnięcie	stanu	granicznego.	Zatem	symulacje	nume-
ryczne	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	wa-
runkach	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	od-
poru	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	prze-
mieszczeń	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.	Zja-
wisko	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	zabezpiecze-
nia	należy	uznać	za	skuteczne,	zlikwidowały	one	zagrożenie	dla	konstrukcji	zabezpieczenia	
wykopu.	

Zaproponowana	metoda	mieszana	analizy	2D/3D	układów	palowych	jest	szybkim	i	wy-
starczająco	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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