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

W	 artykule	 przedstawiono	 wyniki	 badań	 terenowych	 i	 analiz	 numerycznych	 efektywno-
ści	wzmocnienia	 słabego	 podłoża	 nasypu	 autostrady	 przebiegającej	 przez	 tereny	 zalewowe.	
W	modelu	numerycznym	współpracy	nasypu	autostrady	ze	wzmocnionym	podłożem	do	opisu	
gruntu	użyto	modelu	Coulomba-Mohra.	
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A b s t r a c t

The	paper	presents	results	of	investigations	and	numerical	analysis	of	efficiency	strengthening	
week	 subsoil	 highway’s	 enbankment	 on	 the	 flood	 area.	 Soil	 in	 numerical	 simulations	 of	
enbankment-strengthening	subsoil	interactions	was	described	by	Coulmb-Mohr	model.
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1. Wstęp

W	ostatnich	latach	prowadzone	są	bardzo	intensywne	prace	przy	budowie	dróg	ekspreso-
wych	i	autostrad	w	Polsce.	Często	trasy	tych	dróg	przebiegają	przez	tereny	o	słabym	i	niesta-
bilnym	podłożu	 (torfy,	namuły	 i	grunty	spoiste	w	stanie	plastycznym)	 i	wysokim	poziomie	
wód	gruntowych.	Do	uzdatnienia	tych	podłoży	stosuje	się	różne	metody	wzmocnienia.	Tam	
gdzie	słabe	grunty	zalegają	do	głębokości	6	metrów	najtańsza	i	najbardziej	efektywna	jest	me-
toda	wymiany	dynamicznej	(kolumny	kamienne)	opisana	szczegółowo	w	publikacjach	[3,	4].	
Alternatywą	dla	tej	metody	(choć	znacznie	droższą	w	realizacji)	jest	wymiana	gruntu.	W	obu	
metodach,	zarówno	przy	formowaniu	kolumn,	jak	i	przy	wymianie	konieczne	jest	zastosowa-
nie	sortowanego	kruszywa	o	dobrych	parametrach	zagęszczenia	i	odpornego	na	lasowanie	się	
w	warunkach	trwałego	nawodnienia.	Pojawiające	się	w	ostatnich	latach	obfite	powodzie	są	do-
datkowym,	poważnym	utrudnieniem	w	budowie	dróg	zlokalizowanych	w	pobliżu	rzek	i	zbior-
ników	wodnych.	Utrzymujące	się	często	przez	wiele	dni	zalewiska	utrudniają	prace	związane	
ze	wzmocnieniem	podłoża.	W	 takich	 przypadkach	 konieczne	 jest	wykonanie	 dodatkowych	
prac	przygotowawczych	i	staranny	dobór	frakcji	kruszywa	w	celu	ograniczenia	występowania	
zjawiska	sufozji.	Podobnie	jak	same	prace	przy	wykonaniu	wzmocnienia,	komplikują	się	me-
tody	badania	uzyskanych	parametrów	wzmocnionego	podłoża.

2. Charakterystyka podłoża nasypu 

W	trakcie	badań	geotechnicznych	podłoża	projektowanego	nasypu	jednego	z	południo-
wych	 odcinków	 autostrady	A1	 rozpoznano	 torfy	 zalegające	 na	 głębokościach	 od	 0,6	 do	
4,0	m,	przy	zmiennym	poziomie	wody	gruntowej	osiągającym	maksymalnie	–0,2	p.p.t.	Pod	
warstwami	torfów	do	głębokości	8	m	występowały	grunty	niespoiste	(głównie	piaski	z	do-
mieszką	żwirów),	a	poniżej	natrafiono	na	iły.	Analizy	hydrogeologiczne	terenu	wykazały,	że	
projektowany	nasyp	autostrady	przechodzi	przez	polder	lokalnej	rzeki.	Przyjęto	wzmocnie-
nie	podłoża	metodą	wymiany	dynamicznej	ze	względu	na	uniwersalny	charakter	tej	metody,	
tj.	jednoczesne	zagęszczenie	gruntu	wokół	kolumny	i	pod	nią	(ze	znaczną	redukcją	jego	po-
rowatości)	i	utworzenie	pionowych	drenów	przyspieszających	konsolidację	podłoża.	Kolum-
ny	wzmocnienia	wykonano	na	siatce	trójkąta	o	boku	3,0	m.	W	kilku	miejscach	ze	względu	na	
bliskie	sąsiedztwo	sieci	energetycznych	i	rurociągów	gazu	zastosowano	tradycyjną	wymianę	
gruntów.	Większą	część	robót	zakończono	w	kwietniu	2010	r.	przy	stosunkowo	niewielkich	
wahaniach	poziomu	wody.	Ze	względu	na	stosunkowo	płytkie	zaleganie	torfów	konieczne	
było	wykonanie	platformy	roboczej	dla	sprzętu	stosowanego	do	formowania	kolumn.	Z	re-
guły	przyjmuje	 się	grubość	platformy	0,5	m	 jednak	ze	względu	na	ukształtowanie	 terenu	
i	występujące	wiosną	zalewiska	zdecydowano	o	pogrubieniu	platformy	roboczej	do	0,8	m,	
a	miejscami	nawet	do	1,1	m.	W	wyniku	tego	pogrubienia	w	tym	okresie	poziom	wody	nie	
przekraczał	góry	platformy	roboczej.

W	maju	2010	roku	w	trakcie	powodzi,	która	objęła	duże	obszary	Polski,	na	tym	odcinku	
autostrady	A1	również	wystąpiły	rozlewiska.	Głębokość	tych	rozlewisk	była	zróżnicowana	
i	w	kilku	miejscach	przekroczyła	nieznacznie	górny	poziom	platformy.	Po	ustąpieniu	wody	
kontynuowano	prace.	W	podstawie	nasypu	wykonano	zgodnie	z	projektem	materac	zbrojony	
georusztem,	a	w	korpusie	nasypu	w	kilku	miejscach	poprowadzono	przepusty.	Zarówno	plat-



5

formę	roboczą,	jak	i	kolumny	kamienne	wzmocnienia	wykonano	z	przepalonego	łupka	przy-
węglowego.	To	samo	kruszywo	zostało	użyte	na	budowę	materaca	pod	nasypem,	miejscami	
zastosowano	 również	pokruszony	piaskowiec	wydobywany	na	miejscu	budowy	w	 trakcie	
wykonywania	wykopów.	Sortowany	 łupek	przywęglowy	o	uziarnieniu	od	30	do	120	mm	
użyty	do	formowania	kolumn	i	pokruszony	piaskowiec	są	odporne	na	działanie	wody	(nie	
lasują	się)	i	stanowią	bardzo	dobry	materiał	do	budowy	zarówno	materaca	pod	nasypem,	jak	
i	dolnych	warstw	samego	nasypu	w	warunkach	występowania	wysokich	poziomów	wody.

W	przypadku	występowania	zmiennych	w	czasie	poziomów	wody	gruntowej	koniecz-
na	staje	się	analiza	odporności	gruntów	wzmocnionego	podłoża	na	zjawisko	sufozji.	Ocena	
taka	jest	bardzo	trudna	ze	względu	na	złożoność	zjawiska	i	zazwyczaj	często	zmieniające	
się	grunty	podłoża,	co	w	praktyce	oznacza	analizę	wielu	wariantów	uziarnienia	warstw.	Po-
nadto	w	trakcie	wykonywania	kolumn	zmieniają	się	istotnie	parametry	podłoża.	Zagęszcze-
nie	gruntu	i	redukcja	porowatości	otoczenia	i	strefy	pod	podstawą	kolumny	przeciwdziałają	
występowaniu	 sufozji.	 Podłoże	 słabych	warstw	 rozpatrywanego	odcinka	było	 zbudowane	
głównie	 z	 piasków.	Z	 analizy	 sitowej	 kruszyw	 stosowanych	do	 formowania	kolumn	oraz	
gruntów	niespoistych	w	stanie	naturalnym	sąsiadujących	ze	sobą	warstw	zalegających	pod	
wzmacnianymi	warstwami	wynikało,	że	nie	są	one	podatne	na	sufozję.	Przyjęto	tu	dla	pia-
sków	kryterium	Baczkowa,	w	którym	sufozja	może	wystąpić	w	piaskach	różnoziarnistych	
tylko	wtedy,	gdy	zbudowane	są	one	z	dwóch	dominujących	frakcji	d1 i d2,	których	średnice	
ziaren	spełniają	nierówność	d1/d2	>	20	[1].	Najbardziej	narażoną	na	sufozję	wydaje	się	być	
strefa	styku	podstawy	kolumny	kamiennej	z	podłożem	w	miejscach,	gdzie	występują	piaski	
grube	i	średnie	z	dodatkiem	żwiru	i	piaski	drobne.	Jednak	trzeba	brać	pod	uwagę	to,	że	część	
platformy	 z	 różnoziarnistego,	 niesortowanego	 łupka	 przywęglowego	wchodzi	w	 podłoże,	
tworząc	podstawę	kolumny	 i	 to	 że	 część	 ziaren	kolumny	w	 trakcie	 jej	 formowania	ulega	
rozkruszeniu	na	drobniejsze	frakcje.	W	podstawie	kolumny	uzyskuje	się	więc	różnoziarni-
ste	i	silnie	zagęszczone	grunty,	co	w	znacznym	stopniu	ogranicza	wystąpienie	zjawiska	su-
fozji,	gdyż	zdecydowanie	bardziej	podatne	na	to	zjawisko	są	grunty	równoziarniste.	Z	kolei	
ograniczenie	występowania	drobniejszych	frakcji	w	kruszywie	trzonu	kolumn	powyżej	ich	
podstawy	(sortowanie	kruszywa)	zabezpiecza	je	przed	osłabieniem	w	wyniku	wypłukiwania	
mniejszych	ziaren.	Aby	w	dłuższym	okresie	wystąpiło	zjawisko	sufozji,	musi	wytworzyć	się	
odpowiednio	duże	ciśnienie	spływowe,	co	pojawia	się	z	reguły	przy	dużych	pionowych	wa-
haniach	poziomu	wody.	Tymczasem	wahania	pionowe	poziomu	wody	w	podłożu	nasypów	
były	niewielkie	i	po	wykonaniu	wzmocnienia	przeważnie	nie	przekraczały	górnego	i	dolne-
go	poziomu	pogrubionego	materaca	pod	nasypem.	

3. Badania polowe ulepszonego podłoża

W	 trakcie	 realizacji	 wzmocnienia	 podłoża	 metodą	 wymiany	 dynamicznej	 na	 kilku	
poletkach	 badawczych	 przeprowadzono	 wiele	 badań	 kontrolnych.	 W	 sumie	 wykonano	
15	sondowań	statycznych	CPTU	podłoża	w	otoczeniu	kolumn	przed	i	po	ich	uformowaniu,	
20	obciążeń	kolumn	płytą	o	średnicy	1,8	m	i	kilkanaście	sondowań	dynamicznych	podłoża	
wzmocnionego	metodą	wymiany	dynamicznej	i	tradycyjną	metodą	wymiany	gruntów.

Analiza	wyników	sondowania	statycznego	otoczenia	kolumny	wykonanego	w	dwóch	
punktach	po	obu	stronach	jej	rdzenia	wykazuje,	że	po	wzmocnieniu	nastąpił	wyraźny	wzrost	
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oporów stożka. Świadczy to o zagęszczeniu gruntu w otoczeniu kolumny, wyniki sondowania 
pokazano na rys. 1. Następne badanie polegało na obciążeniu kolumny płytą kołową 
o średnicy 1,8 m balastem 60 ton. Uzyskane moduły odkształcenia w tym teście osiągnęły 
wartości E0 = 55,7 MPa i E = 81,9 MPa. Porównywalne wielkości modułów odkształcenia 
uzyskano w obciążeniach pozostałych 19 badanych kolumn. Wartości pierwotnego modułu 
odkształcenia E0 wahały się w granicach od 41 do 78 MPa, a modułu wtórnego E od 62 do 
142 MPa. 

Rys. 1. Porównanie oporów stożka w badaniu CPTU otoczenia kolumny kamiennej przed  
i po jej uformowaniu dla dwóch punktów badawczych

Fig. 1. Comparizon of cone resistance in CPTU test before and after forming of stone column  
for two points

Jednym z istotnych dla projektanta i wykonawcy badań kontrolnych jest określenie geo-
metrii otrzymywanych kolumn, gdyż w przypadku występowania znacznych różnic projek-
towanych i wykonanych średnic trzonu często stosuje się korektę geometrii siatki wzmoc-
nienia. Do sprawdzenia zgodności geometrii uzyskanych na budowie kolumn ze średnicami 
i głębokościami projektowanymi zazwyczaj odkopuje się jedną kolumnę próbną. Na bada-
nym odcinku udało się zbadać w ten sposób tylko jedną kolumnę usytuowaną na końcu od-
cinka, gdyż poziom wody w tym miejscu był wyjątkowo niski. W pozostałych przypadkach 
woda występowała już przeważnie na poziomie od 0,6 do 0,9 m pod powierzchnią platfor-
my roboczej, a w jednym z badanych przypadków na głębokości około 1,5 m. Trudno było 
w takich warunkach określić geometrię części kolumny zanurzonej w wodzie. Ostatecznie 
zdecydowano się przesondować dynamicznie sondą bardzo ciężką jedną wybraną kolum-
nę, choć wiadomo, że wykonanie takiego badania nastręcza sporo trudności i często uważa 
się takie badanie wręcz za niewykonalne. Jednak w tym przypadku nie znaleziono alterna-
tywnej metody zbadania geometrii kolumny i na wniosek wykonawcy podjęto taką próbę. 
Wykonane sondowania dały możliwość określenia wysokości, średnicy kolumny i zbadania 
stopnia zagęszczenia kruszywa. Uzyskano kolumnę o wysokości 4 m, średnicy 2,3 m, sto-
pień zagęszczenia kruszywa ID na poziomie głowicy wyniósł 0,59 a w podstawie kolumny 
0,74. Zdecydowano się wyrywkowo przesondować jeszcze kilka kolumn i we wszystkich 
przypadkach otrzymano stosunkowo wysoki stopień zagęszczenia wahający się w granicach 
od 0,65 do 0,76. 
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4. Analizy numeryczne

Na	podstawie	wyników	badań	geologicznych	wykonanych	na	potrzeby	projektu	 auto-
strady	i	parametrów	wzmocnionej	warstwy	wyznaczonych	w	badaniach	terenowych	zbudo-
wano	model	numeryczny	współpracy	nasypu	autostrady	z	ulepszonym	podłożem.	Parametry	
warstwy	wzmocnionej	wyznaczono	przez	homogenizację	objętościową	kolumn	 i	ulepszo-
nego	 podłoża.	Wzrost	 modułów	 odkształcenia	 otoczenia	 kolumny	 przyjęto	 proporcjonal-
nie	 do	 wyznaczonego	 metodą	 analityczną	 Priebe’go	 [5]	 współczynnika	 redukcji	 osiadań	 
β	=	2,6	podłoża	niewzmocnionego,	zakładając	w	uproszczony	sposób,	że	wielokrotność	re-
dukcji	 osiadań	 jest	 równa	wielokrotności	wzrostu	modułu.	 Przeprowadzono	 dwie	 analizy	
stateczności	dla	dwóch	gruntów	przewidzianych	w	projekcie	do	budowy	nasypu,	tj.	gruntu	
pozyskanego	z	wykopu	(przypadek	1)	i	przepalonego	łupka	przywęglowego	(przypadek	2).	
Parametry	warstw	zestawiono	w	tabeli	1.	Modelowany	obszar	nasypu	z	podłożem	zbudowa-
no	z	4801	elementów	czterowęzłowych	i	4948	węzłów.	Grunty	opisano	modelem	sprężysto-
idealnie	plastycznym	z	powierzchnią	Coulomba-Mohra,	a	warstwy	podbudowy	opisano	mo-
delem	sprężystym.	Na	górze	nasypu	przyłożono	obciążenie	użytkowe	od	taboru	drogowego	 
q	=	33	kPa.	Przeprowadzono	analizę	stateczności	skarp	metodą	redukcji	parametrów	c i φ 
oraz	analizę	osiadań	układu	nasyp–podłoże.

Dyskretyzację	modelu	geometrycznego	dla	obu	zadań	pokazano	na	rys.	2.

T a b e l a 	 1

Parametry warstw przyjęte w analizach numerycznych

Warstwa
Kąt	tarcia	

wewnętrznego	
φ u [°]

Spójność	cu 
[kPa]

Ciężar	właściwy
γ	[kN/	m3]

Współczynnik	
Poissona

ν

Moduł	
odkształcenia

E0	[MPa]

Warstwa	1 – – 20 0,25 160

Nasyp	2	a 15 40 20 0,25 60

Nasyp	2	b 36 11 18,5 0,25 120

Warstwa	3 25 20 19 0,25 55,7

Warstwa	4 31,5 2 19,5 0,25 51,7

Warstwa	5 32,9 2 18,5 0,25 77,2

Warstwa	6 13 60 22 0,3 22,2

Głębokość	modelowanego	podłoża	wynosi	20,6	m,	a	wysokość	nasypu	H	=	5,84	m.	Nu-
meracja	warstw	gruntu	odpowiada	oznaczeniom	użytym	na	schemacie	modelu geometrycz-
nego	(rys.	2). Parametry	łupka	przepalonego	nasypu	2b	przyjęto	z	literatury.
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Rys. 2. Model MES układu nasyp–podłoże

Fig. 2. Embankment–subsoil MES model

5. Wyniki analizy numerycznej

W analizach przeprowadzonych dla dwóch materiałów nasypu uzyskano następujące wy-
niki: dla nasypu zbudowanego z gruntów pozyskanych z wykopu współczynnik stateczności 
osiągnął wartość SF = 1,7, a osiadania podłoża wyznaczane na poziomie podstawy nasypu 
wyniosły s = 7,2 cm i analogicznie dla nasypu z łupka przepalonego uzyskano odpowiednio 
SF = 1,4 i s = 5,0 cm. 

Rys. 3. Postać zniszczenia podłoża pod lewą skarpą nasypu dla przypadku 1

Fig. 3. View of subsoil damage under the left side of embankment slope (case 1)
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Rys. 4. Postać zniszczenia podłoża pod lewą skarpą nasypu dla przypadku 2

Fig. 4. View of subsoil damage under the left side of embankment slope (case 2)

Postać zniszczenia skarpy dla przypadku 1 (grunt na nasyp pozyskany z wykopu) poka-
zano na rys. 3, a dla przypadku 2 (nasyp z łupka przepalonego) na rys. 4.

6. Wnioski

Metoda wymiany dynamicznej sprawdza się w przypadku jednoczesnego występowania 
w podłożu słabych warstw (gruntów organicznych i spoistych w stanie plastycznym) i wy-
sokich, zmiennych poziomów wody. Zagęszczenie gruntów w otoczeniu rdzenia i pod pod-
stawą kolumny powoduje wzrost wielkości modułów odkształcenia podłoża, redukując jego 
osiadania. Kolumny pełnią rolę pionowych drenów ułatwiających odpływ wody z konsolido-
wanych warstw, a redukcja porowatości wzmacnianych obszarów podłoża przeciwdziała ich 
ponownemu uplastycznieniu. Potwierdzają to wyniki sondowania statycznego CPTU zrea-
lizowanego przed i po uformowaniu kolumn oraz duże wielkości modułów odkształcenia 
uzyskane w obciążeniach próbnych płytą kołową o średnicy 1,8 m. Wszystkie te badania 
były wykonywane przy wysokich i zmiennych poziomach wody w podłożu.

Odpowiedni dobór frakcji kruszywa na kolumny kamienne i materac pod nasypem wraz 
z efektem zagęszczenia materiału kolumn i jej otoczenia w dużym stopniu ograniczają wy-
stępowanie zjawiska sufozji, jednak do oceny ryzyka występowania tego zjawiska konieczna 
jest analiza uziarnienia warstw podłoża. 

Uzyskane w obu analizach numerycznych osiadania wzmocnionego podłoża nasypu 
mieszczą się w dopuszczalnych przepisami granicach (s < 10 cm), jednak żądany współ-
czynnik stateczności skarpy SF > 1,5 uzyskano tylko dla gruntu opisanego w tabeli 1 jako 
„nasyp 2a”. Wynikło to z małej wartości spójności pozornej (c = 11 kPa) łupka przepalonego 
w porównaniu ze spójnością gruntów pozyskanych z wykopu (c = 40 kPa). Parametry łupka 
przyjęte z literatury są stosunkowo niskie i wynikają z dużej zawartości drobnych frakcji 
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w	badanej	próbce	kruszywa.	Łupek	przepalony	jest	bardzo	dobrym	materiałem	do	budowy	
nasypów,	odznaczającym	się	często	dużą	spójnością	pozorną	pod	warunkiem,	że	stosujemy	
grubsze	frakcje	tego	kruszywa	(najlepiej	w	zakresie	od	30	do	120	mm).	Przy	doborze	uziar-
nienia	 sortowanego	kruszywa	 trzeba	brać	pod	uwagę	 to,	 że	część	grubszych	ziaren	 łupka	
ulega	rozkruszeniu	w	trakcie	zagęszczania,	co	ma	wpływ	na	końcowe	wielkości	jego	para-
metrów	wytrzymałościowych.
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