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Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych osadów zbiornika Rożnów oraz symulacji
numerycznych ich zastosowania do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.
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Abstract
The paper describes the results of the determining geotechnical properties of sediment
deposited in Rożnowskie Lake and the possibility of using this soil in the construction of the
hydraulic embankment. Numerical simulations of anti flood embankment with core made
of tested materials were also performed.
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– kąt tarcia wewnętrznego [deg]
– efektywny kąt tarcia wewnętrznego [deg]
– ciężar objętościowy gruntu [kN/m3]
– kohezja [kPa]
– moduł Younga [kPa]
– współczynnik stateczności [–]
– wyciek [m3/m/d]
– współczynnik filtracji [m/d]
– wskaźnik krzywizny [–]
– wskaźnikiem niejednorodności uziarnienia [–]
– wilgotność naturalna [%]
– wilgotność optymalna [%]
– wskaźnik zagęszczenia [–]

1. Wstęp
Niskie nasypy należące do III i IV klasy budowli hydrotechnicznych [10] są wykonywane najczęściej dla celów budownictwa wodno-melioracyjnego, wśród których głównie spotykane są wały przeciwpowodziowe. Ich budowa zasadniczo rozpoczęła się w okresie ostatnich stu lat, dzięki rozwojowi miast i intensywnej zabudowie dolin rzecznych.
W Polsce wybudowano około 9719 km wałów przeciwpowodziowych [5]. Są one budowlami o wysokości kilku metrów, kształcie trapezu, o nachyleniu skarp w stosunku
około 1:2. Po licznych powodziach, które nawiedziły Polskę w ostatnich latach, zauważono, że stan wałów niestety nie jest najlepszy, a na wielu odcinkach uległy one poważnemu uszkodzeniu i wymagają odbudowy lub modernizacji.
Wymagania, jakie są stawiane gruntom używanym do wznoszenia budowli hydrotechnicznych, takich jak zapory ziemne czy wały przeciwpowodziowe, są uzależnione
w dużej mierze od konstrukcji tych obiektów [4]:
1. Na korpus zapór ziemnych bez elementów szczelnych najodpowiedniejsze są grunty
piaszczysto-gliniaste lub żwirowo-gliniaste, zawierające 6–20% cząstek o średnicy
d < 0,01 mm, charakteryzujące się kątem tarcia wewnętrznego φ > 25° (dla materiału
nasyconego wodą), wskaźnikiem niejednorodności uziarnienia U > 60 i współczynnikiem filtracji k < 10–6 m/s.
2. Do budowy zewnętrznych części nasypu tzw. części statycznej można użyć grunty
kamieniste (rumosze, zwietrzeliny i otoczaki), gruboziarniste (żwiry i pospółki) i drobnoziarniste niespoiste (piaski). Zaleca się używania gruntów dobrze uziarnionych,
charakteryzujących się wskaźnikiem niejednorodności uziarnienia U > 6 dla piasków
i U > 4 dla żwirów oraz wskaźnikiem krzywizny Cu = 1–3. Nie powinno stosować się
gruntów zawierających powyżej 3% części organicznych, powyżej 5%, części rozpuszczalnych w wodzie, gruntów kamienistych ulegających rozkładowi pod wpływem
czynników atmosferycznych.
3. Na plastyczne elementy szczelne zapór sypanych najlepsze są gliny piaszczyste i gliny zawierające ponad 25% cząstek o średnicy d < 0,01 mm. Dla elementów szerokich
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dopuszcza się grunty o zawartości części drobnych 0,01 > d > 0,005 mm mniejszej
niż 25%, współczynniku filtracji k < 10–7 m/s, oraz wilgotności przy wbudowaniu
w = wopt ± 3%. Nie zaleca się stosowania, do budowy elementów szczelnych, glin
ciężkich i iłów ze względu na trudności przy wbudowaniu.

Rys. 1. Mapa Jeziora Rożnowskiego z lokalizacją punktów badawczych
Fig. 1. The map of Rożnowskie Lake with sampling points indicated

Wyżej podane warunki nie są jednak zawsze do spełnienia. Duży wpływ na to ma
obecność miejscowego materiału, czasami o nie najlepszych właściwościach. Podczas

92
budowy nasypu dąży się tego, by wykorzystać niemalże każdy rodzaj gruntu dostępny
w pobliżu miejsca budowy, w związku z tym często konstrukcję nasypu uzależnia się
od właściwości materiałów miejscowych. Związane jest to m.in. z wysokimi kosztami
transportu. Jeżeli w pobliżu brakuje odpowiednich gruntów, to można stosować materiał
gorszej jakości, przy czym powinno się tak dostosować technologię robót ziemnych,
by uzyskać odpowiednie parametry gruntu.
Na terenie północnej Polski często do formowania nasypów budownictwa wodno-melioracyjnego wykorzystuje się materiał miejscowy pozyskiwany z pogłębiania dna
rzek, kanałów melioracyjnych i gruntów występujących w podłożu, w sąsiedztwie realizowanych inwestycji. Jest to bardzo często grunt organiczny, wykształcony jako namuły,
gytie, rzadziej torfy. Takie osady nie powinny być stosowane w budownictwie ziemnym,
jednak brakuje odpowiedniego gruntu mineralnego w pobliżu budowy, a co za tym idzie
bardzo wysokie koszty transportu sprawiają, że niskie nasypy często wykonuje się z gruntów organicznych [1]. Wieloletnie obserwacje nasypów wykonanych z gruntów organicznych wskazują na znacznie szybszą degradację gruntu organicznego niż gruntu mineralnego. Jest to przede wszystkim związane z odwodnianiem i napowietrzaniem gruntu, w wyniku czego rozwija się proces murszenia [1]. Zasadnicze zmiany zachodzące
podczas tego procesu, to wzrost tempa rozkładu tkanek roślinnych – czyli humifikacja,
która zmienia strukturę gruntu od włóknistej do amorficznej, oraz mineralizacja substancji organicznej powodująca wzrost części mineralnych. Intensywność tego procesu jest
związana z ilością substancji organicznej w gruncie, ilością utraconej wody i wahań
wilgotności oraz intensywnością procesu napowietrzania gruntu. Degradacja nasypów
wykonanych z gruntów organicznych przejawia się głównie wzrostem przepuszczalności
i pogorszeniem właściwości mechanicznych. Degradacja nasypów może być częściowo
ograniczona głównie przez:
1. Ochronę wilgotności gruntu po jego wbudowaniu w korpus nasypu. W praktyce
realizuje się to przez wbudowanie gruntów organicznych w niższe lub centralne partie
nasypu, nad którymi zalegają grunty mineralne.
2. Ograniczenie do minimum ilości powietrza w gruncie. Decydujący wpływ na ten
czynnik ma właściwe i staranne zagęszczenie gruntu podczas wykonywania nasypu,
dla których wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,92 [10].
3. Zmniejszenie zawartości części organicznych. Realizuje się to przede wszystkim dla
gruntów o dużej zawartości części organicznych np. torfów, przez mieszane gruntów
organicznych z mineralnymi, najlepiej z piaskiem, w stosunku wagowym piasku do
torfu powyżej 0,6 [1].
2. Charakterystyka osadów zdeponowanych w cofce zbiornika Rożnowskiego
W latach 2001–2005 wykonano w dwóch etapach badania terenowe i laboratoryjne
osadów współcześnie deponowanych w cofce Jeziora Rożnowskiego, bezpośrednio związane z procesem załadowania (rys. 1). Ich celem było szczegółowe rozpoznanie rodzaju gruntów oraz właściwości fizyko-mechanicznych, co zostało opisane w pracach [2, 3].
Według normy PN-EN ISO 14 688-1 [12] osady cofkowe zbiornika rożnowskiego
reprezentowane są głównie przez pyły piaszczysto-ilaste, pyły ilaste i iły piaszczysto-pylaste. W tych osadach niepożądanym składnikiem jest substancja organiczna, której
zawartość mieści się w przedziale od 1,0–3,0%, co klasyfikuje je na granicy gruntów
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mineralnych i organicznych. W składzie mineralnym dominuje głównie kwarc i minerały ilaste reprezentowane przez illit i kaolinit oraz śladowe ilości pakietów pęczniejących montmorillonitu wapniowego.
3. Wytyczne dla gruntów jako materiału do wznoszenia wodnych budowli ziemnych
W przypadku metody sypanej stosuje się dwa typy konstrukcji zapór ziemnych: bez
elementów szczelnych lub z rdzeniem szczelnym. Najważniejsze kryteria dla materiału
na zapory ziemne bez elementu szczelnego oraz z elementem szczelnym zestawiono
w formie tabelarycznej (tab. 1 i 2), wraz z charakterystycznymi wartościami uzyskanymi dla osadów cofkowych ze zbiornika rożnowskiego.
Tabela 1
Zestawienie zalecanych [4] i uzyskanych parametrów geotechnicznych gruntu
dla zapór bez elementu szczelnego
Jed.

Wg J. Sobczaka
nie zaleca się

Zawartość frakcji < 0,01 mm
(*) Kąt tarcia wewnętrznego φ’

[%]
[ o]

> 20
< 25

(*) Współczynnik filtracji k

[m/s]

> 10-6

Zawartość części organicznych Iom

[%]

>3

0,80–2,89

1,83

[%]

>5

<1

<1

< 60

3,4–40

20,2

Zawartość części rozpuszczalnych
w wodzie
Wskaźnik uziarnienia U
*

Zbiornik rożnowski
Przedział
Wartość
wartości
średnia
27–66
48
28,7
28,7
2,06 × 10-9
1,65 × 10-9
4,68 × 10-10

Parametry fizyczne
wg PN-88/B-04481 [13]

Efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ’ i współczynnik filtracji k oznaczono dla wskaźnika zagęszczenia
Is = 0,95 i wilgotności optymalnej ok. 22%.

Tabela 2
Zestawienie zalecanych [4] i uzyskanych parametrów geotechnicznych gruntu
dla zapór z elementem szczelnym
Parametry fizyczne
wg PN-88/B-04481 [13]

Wg J. Sobczaka
nie zaleca się

Zawartość frakcji < 0,01 mm

[%]
[%]

> 20
< 25

(*) Współczynnik filtracji k

[m/s]

>10-7

Zawartość części organicznych Iom

[%]

>3

0,80–2,89

1,83

[%]

>5

<1

<1

[kPa]

–

6 800 – 10
300

8 800

Zawartość frakcji iłowej fi

Zawartość części rozpuszczalnych
w wodzie
Edometryczny moduł ściśliwości
pierwotnej M0(100–200) dla Is = 0,95
*

Zbiornik rożnowski
Przedział
Wartość
wartości
średnia
8–19
12
27–66
48
2,06 × 10-9
1,65 × 10-9
4,68 × 10-10

Jed.

Współczynnik filtracji k dla wskaźnika zagęszczenia Is = 0,95 i wilgotności optymalnej ok. 22%.
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4. Symulacje numeryczne
Przeprowadzono symulacje numeryczne zachowania się modelowego wału przeciwpowodziowego zbudowanego z materiału sypkiego. Podłoże wału do głębokości 2 m budują grunty sypkie, głębiej przyjęto nieprzepuszczalną warstwę spoistą. W takiej sytuacji
zjawiska filtracyjne zachodzą wyłącznie w obrębie utworów sypkich. Analizowano osobno
wał jednorodny, jak i wał z rdzeniem z osadów zbiornika Rożnów (sięgającym do stropu
warstwy nieprzepuszczalnej). Analizie poddano czasoprzestrzenne rozkłady ciśnień i prędkości filtracji oraz stateczność wału w warunkach przejścia fali powodziowej. Obliczenia
wykonano za pomocą systemu Metody Elementów Skończonych Z_Soil (dokładną charakterystykę podają prace [7] i [11]). Wykorzystano model filtracji nieustalonej z opisem
strefy niepełnego nasycenia wg Van Genuchtena [9]. Współczynniki stateczności określono metodą redukcji c–φ (wyczerpująco opisanej w pracy [6]). Dokładny opis metodologii
prowadzonych obliczeń można znaleźć w pracy [8].

Rys. 2. Model obliczeniowy wału z rdzeniem
Fig. 2. Calculations model of the embankment with core

Przyjęte efektywne parametry gruntu budującego korpus i podłoże sypkie wału, osadów
stanowiących rdzeń oraz parametry całkowite podłoża spoistego zawiera tabela 3.
Tabela 3
Przyjęte wartości parametrów materiałowych gruntu

Korpus wału i podłoże – Ps
ID = 0,35
Rdzeń – osady zbiornika rożnowskiego
Podłoże spoiste I – IL=0,20

c [kPa]

φ [°]

γ [kN/m3]

k [m/d]

E [kPa]

0

32,0

17,0

7

65 000

0

28,7

18,5

0,00014

8 800

50

10,0

20,9

nieprzepuszczalny

14 000
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Przyjęto modelowy hydrogram fali powodziowej zgodnie z wykresem zamieszczonym na rysunku 3.

Rys. 3. Przyjęty hydrogram fali powodziowej
Fig. 3. Hydrograph of a flood wave

Zestawienie najważniejszych wyników analizy zawiera tabela 4. Ilustrują je zamieszczone dalej rysunki.
Tabela 4
Wyniki symulacji numerycznych
Maksymalny wyciek
Q [m3/d/m]
Wał jednorodny
3,75
Wał z rdzeniem

0,00

SF przy braku
piętrzenia
1,87

SF przy MaxPP
(t = 2d )
1,02

SF w fazie opadającej
(t = 3.5 d )
1,59

1,87

1,60

1,63

Rys. 4. Rozkład ciśnień – wał jednorodny, t = 2d
Fig. 4. Pore pressure isolines – embankment without core, t = 2d
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Rys. 5. Rozkład ciśnień – wał z rdzeniem, t = 2d
Fig. 5. Pore pressure isolines – embankment with core, t = 2d

Jedyną obserwowaną postacią utraty stateczności jest płaski zsuw. Przy braku piętrzenia oraz w fazie opadającej zachodzi on w obrębie skarpy odpowietrznej, na całej jej
wysokości (rys. 6). Taką samą postać utraty stateczności obserwowano przy MaxPP
(t = 2d) dla wału z rdzeniem. Dla wału jednorodnego przy MaxPP powierzchnia poślizgu lokalizuje się u podnóża skarpy odpowietrznej (rys. 7). Wykres wycieków w czasie
przedstawia rysunek 8.

Rys. 6. Powierzchnia poślizgu przy braku piętrzenia i w fazie opadającej, niezależna
od wariantu wału
Fig. 6. Sliding surface without water and in lowering phase, both variants
of the embankment

Wał jednorodny nie spełnia wymogów stateczności. Niski współczynnik stateczności
w fazie kulminacyjnej wezbrania związany jest z niekorzystnym rozkładem ciśnień filtracji.
Można stwierdzić, że zastosowanie rdzenia z odpadów zbiornika Rożnów skutecznie uszczelniło analizowany wał. Z uwagi na znacznie korzystniejszy rozkład ciśnień
filtracyjnych znacznej poprawie uległa stateczność wału (wzrost współczynnika stateczności SF z 1,02 w wariancie bez uszczelnienia do 1,60 w wariancie z uszczelnieniem).
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Rys. 7. Powierzchnia poślizgu przy MaxPP (t = 2d) dla wału jednorodnego
Fig. 7. Sliding surface in culmination phase of the flood (t = 2d), embankment without core

Rys. 8. Wykres wycieków przez wał jednorodny
Fig. 8. Flow through the embankment without core

5. Wnioski
Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych i symulacji numerycznych pozwalają stwierdzić, iż badane osady zbiornika rożnowskiego mogą być wykorzystane do budowy elementów szczelnych ziemnych obiektów piętrzących. Zastosowanie rdzenia wykonanego
z badanego materiału pozwoliło uszczelnić analizowany wał oraz poprawić jego stateczność.
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