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METODA SZACOWANIA PODATNOŚCI
MASYWÓW GRUNTOWYCH NA UPŁYNNIENIE
NA PRZYKŁADZIE OSUWISKA ZAPORY ZIEMNEJ
I ZBIORNIKA ODPADÓW GÓRNICZYCH
ASSESSMENT OF LIQUEFACTION SUSCEPTIBILITY
OF SOIL COMPLEXES PRESENTED ON THE EXAMPLES
OF EARTH DAM FAILURE
AND TAILINGS STORAGE FACILITY
Streszczenie
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki analizy podatności na upłynnienie luźnych gruntów gruboziarnistych pod wpływem wstrząsów pochodzenia górniczego oraz oddziaływań komunikacyjnych. Przeprowadzono weryfikację skuteczności zastosowanego podejścia na podstawie osuwiska zapory ziemnej stopnia
wodnego Dychów. Zweryfikowano hipotezę wskazującą upłynnienie jako główną przyczynę awarii zapory.
Zbadano możliwość upłynnienia luźnych, gruboziarnistych osadów zdeponowanych w składowisku odpadów
poflotacyjnych w wyniku prawdopodobnych zdarzeń sejsmicznych. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano metodykę ilościowej oceny stateczności z uwzględnieniem oddziaływań dynamicznych.
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Abstract
The paper presents methodology and results of liquefaction susceptibility analysis performed for coarse
soils, in tremor conditions caused by mine and traffic activities. Introduced approach has been verified
on the base of the earth slope failure experienced at Dychów dam. Hypothesis of liquefaction as a main
contribution to failure of slope has been verified. Potential of liquefaction of loose, coarse tailings, deposited
in tailings storage facility in seismic conditions has been also examined. On the base of obtained results, the
methodology of quantitative stability assessment with dynamic interaction has been proposed.
Keywords: dynamic analysis, liquefaction, earth dam, tailings pond
*
**

Mgr inż. Maciej Dmytrow, Hydroprojekt sp. z o.o.
Dr inż. Jacek Stasierski, dr inż. Krzysztof Wrzosek, Hydroprojekt sp. z o. o., Zakład Budownictwa
Wodnego i Hydrauliki, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawka.

12
1. Wstęp
Mimo że Polska leży na obszarach sklasyfikowanych jako asejsmiczne, wiele obiektów
budowlanych stale lub okresowo narażonych jest na oddziaływania dynamiczne. Wśród źródeł tych oddziaływań dominują dwie zasadnicze grupy: oddziaływania pochodzenia górniczego i oddziaływania komunikacyjne. Ich charakterystyczne cechy to stosunkowo niewielka intensywność, wielokrotnie mniejsza niż w przypadku naturalnych trzęsień ziemi oraz
ograniczony i dość dobrze przewidywalny zasięg terytorialny. Cechy te wydatnie redukują
znaczenie takich oddziaływań z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości budowli oraz
ewentualnych zagrożeń dla terenów przyległych. Mimo to, w pewnych szczególnych okolicznościach, mogą one stanowić przyczynę inicjacji procesów prowadzących do szybkiej
destrukcji budowli. Wymiarowanie konstrukcji stalowych lub żelbetowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym ogranicza się zwykle do uwzględnienia odpowiednich sił bezwładności. Budowle ziemne lub grunty podłoża mogą wymagać sprawdzenia ze względu na
możliwość wyczerpania nośności wskutek zjawisk charakterystycznych wyłącznie dla materiałów rozdrobnionych. Wśród nich kluczowe znaczenie ma zjawisko upłynnienia, ponieważ
dynamiczne składowe sił masowych w przypadku takich budowli pozostają zazwyczaj niewielkie i nie przekraczają kilkunastu procent składowych statycznych [4].
2. Załamanie szkieletu gruntowego
Na wystąpienie upłynnienia narażone są przede wszystkim luźne grunty niespoiste. Niezagęszczone piaski mogą utracić nośność daleko przed osiągnięciem wytrzymałości gruntu wyznaczonej metodami konwencjonalnymi w oparciu o efektywne wartości kąta tarcia
wewnętrznego Φ’ i spójności c’. Linia stanu krytycznego (LSK), będąca warunkiem stanu granicznego Coulomba-Mohra, odpowiada załamaniu struktury szkieletu ośrodka gruntowego na skutek wyczerpania sił tarcia wewnętrznego pomiędzy ziarnami gruntu, czego
konsekwencją są duże deformacje. Wytrzymałość odpowiadająca stanowi krytycznemu jest
określana mianem wytrzymałości ustalonej. Mimo że definicje stanu krytycznego i stanu
ustalonego nie są całkowicie identyczne, w większości zastosowań traktowane są jako równoważne. Wartość Μ nachylenia LSK w przestrzeni naprężeń jest funkcją efektywnego kąta
tarcia wewnętrznego Φ’:
M =

6 sin Φ '
3 − sin Φ '

(1)

Podczas ściskania niedrenowanej próbki luźnego piasku, skonsolidowanej poprzez wprowadzenie izotropowego stanu naprężeń (badanie CU), przedstawionego na rys. 1 przez punkt
A, wartość dewiatora naprężenia q rośnie aż do osiągnięcia maksimum. Po dojściu do tego
punktu, grunt w próbce gwałtownie zmniejsza objętość. Rezultatem tego zjawiska jest gwałtowny wzrost ciśnienia wody w porach, powodujący spadek wartości średniego naprężenia
efektywnego p’, a zatem również efektywnego oporu tarcia wewnętrznego, powodujący spadek wartości dewiatora naprężenia q. Poszukując nowego stanu równowagi, ścieżka naprężeń
przecina LSK w punkcie określającym wytrzymałość rezydualną. Od tego momentu grunt
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podlega deformacjom przy stałej wartości naprężenia efektywnego i dewiatora naprężenia
oraz stałej porowatości, osiągając stan upłynnienia.

Rys. 1. Ścieżka naprężeń efektywnych w niedrenowanej, prekonsolidowanej próbce luźnego piasku
badanego aparacie trójosiowego ściskania
Fig. 1. Effective stress path for preconsolidated loose sand in an undrained triaxial test

Dla serii ścieżek naprężeń startujących z różnych wartości p’ (rys. 2) można wykreślić
linię łączącą punkty wytrzymałości szczytowych, zwaną linią lub powierzchnią załamania.

Rys. 2. Konstrukcja powierzchni załamania
Fig. 2. Construction of collapse surface

Zatem podczas ściskania próbek niedrenowanych grunt może ulec upłynnieniu, gdy
ścieżka naprężeń osiągnie powierzchnię załamania. Załamaniu podczas ściskania mogą ulec
również drenowane próbki luźnych piasków. Gdy rozpoczyna się proces załamania, grunt
może ulec upłynnieniu, a naprężenia podążać ścieżką przedstawioną na rys. 1, jeżeli odpływ jest zahamowany, lub zmniejszać swoją objętość w przypadku odpływu swobodnego.
W takiej sytuacji ścieżka naprężeń będzie podążać w kierunku LSK. Badania pokazały, że
załamanie szkieletu może wystąpić również podczas ściskania z drenażem próbek zarówno
nawodnionych, jak i suchych [15], choć obecność wody w porach radykalnie zwiększa szansę jego wystąpienia.
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Dla gruntów, dla których wytrzymałość rezydualna jest niska (np. niedrenowanych luźnych
piasków), powierzchnię załamania zaczepia się często w początku układu współrzędnych.
Sasitharan (i inni) stwierdził, że struktura szkieletu gruntowego może ulec załamaniu
zarówno podczas ścinania próbek drenowanych, jak i niedrenowanych [14]. Wyczerpanie
wytrzymałości gruntu może odpowiadać wartości kąta tarcia wewnętrznego Φm, znacznie
niższej niż rzeczywista wartość efektywnego kąta tarcia wewnętrznego gruntu Φ’. Załamanie szkieletu próbek drenowanych może być rezultatem procesu o charakterze podobnym jak
dla próbek niedrenowanych, skutkującym gwałtownym spadkiem wytrzymałości. Mimo że
równie dobrze grunt może odpowiedzieć wzmocnieniem i usztywnieniem materiału, spowodowanym spadkiem porowatości, to załamaniu szkieletu gruntowego w pewnym ograniczonym obszarze towarzyszy jednak redystrybucja naprężeń do obszarów sąsiednich, co z kolei
może prowadzić do ich przeciążenia.
2.1. Oddziaływanie obciążeń cyklicznych
Obciążenia cykliczne mogą również doprowadzić do upłynnienia gruntu [12]. Ilustruje to
przykład przedstawiony na rys. 3. Grunt znajdujący się w stanie naprężenia reprezentowanym
przez punkt P zostaje poddany działaniu zmiennego obciążenia cyklicznego. Obciążenie to
powoduje wzrastanie ciśnienia porowego i w konsekwencji towarzyszący mu spadek średniego naprężenia efektywnego aż do momentu przecięcia ścieżki naprężeń z powierzchnią
załamania. Wówczas przy nawodnieniu porów, bez drenażu, grunt może ulec upłynnieniu,
czemu towarzyszyć będzie nagły spadek wytrzymałości wzdłuż powierzchni załamania, aż
do osiągnięcia wytrzymałości rezydualnej. Punkt reprezentujący stan naprężenia na początku
obciążania powinien więc znajdować się poniżej powierzchni załamania. Jeżeli ją osiągnie,
grunt, którego stan naprężenia opisuje, znajdzie się w warunkach równowagi granicznej.
Jeżeli obliczenia usytuują go pomiędzy powierzchnią załamania a LSK, wówczas będzie
odpowiadał jednemu ze stanów w procesie załamywania się szkieletu gruntowego.

Rys. 3. Ścieżka naprężeń cyklicznych do powierzchni załamania
Fig. 3. Cyclic stress path to the collapse surface
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2.2. Wyznaczanie parametrów powierzchni załamania
Przez analogię do LSK, linię reprezentującą powierzchnię załamania w przestrzeni naprężeń przybliża się zwykle odcinkiem prostej, definiowanej za pomocą parametrów określających kąt nachylenia ML oraz punkt przecięcia qss z LSK. Parametr qss reprezentuje wytrzymałość rezydualną i jest w przybliżeniu równy 2Css, gdzie Css jest punktem przecięcia linii
załamania z linią stanu granicznego Mohra–Coulomba na wykresie naprężeń τ–σ. Nachylenie ML można powiązać z równoważnym kątem tarcia wewnętrznego Φ’L:
ML =
gdzie: qss = 2 · Css

6 sin Φ 'L
3 − sin Φ 'L

qss ≅ 0

(2)
ML ≅ (1/2 ÷ 2/3) · M

Kąt nachylenia powierzchni załamania jest proporcjonalny do początkowego zagęszczenia gruntu. Najniższe wartości Φ’L odpowiadają luźnym piaskom. Wraz ze wzrostem zagęszczenia, powierzchnia załamania zbliża się do LSK. Dla stopni zagęszczenia mniejszych niż
0,5 wartości Φ’L wahają się w przedziale od 15º do 25º i stanowią od 1/2 do 2/3 Φ’. Wytrzymałość rezydualna qss jest zwykle pomijalnie mała i w większości przypadków mieści się
w przedziale 0–5 kPa.
Wysoka zawartość drobnych frakcji w piasku może powodować obniżenie współczynnika przepuszczalności i wzrost ściśliwości, zwiększając ryzyko, że grunt podczas obciążania zachowa się jak niedrenowany. Podobnie niekorzystnie mogą działać drobnoziarniste
przewarstwienia hamujące dyssypację nadwyżek ciśnień porowych powstałych w wyniku
załamania struktury szkieletu gruntowego piasków.
2.3. Identyfikacja obszarów upłynnienia
Zgodnie z opisanym wyżej podejściem, obszary upłynnienia można identyfikować, kontrolując zmiany stanu naprężenia w czasie, w obszarze schematu obliczeniowego, na skutek
działania sił bezwładności pochodzących od przyjętego wymuszenia kinematycznego oraz
zmian ciśnień porowych. W przypadku przekroczenia LSK wytrzymałość gruntu i stan naprężenia w takim obszarze są korygowane w celu wyznaczenia nowego stanu naprężenia
powstałego wskutek redystrybucji naprężeń do obszarów sąsiednich. W kolejnych krokach
czasowych operacja jest powtarzana.
Punkty reprezentujące stan naprężenia, w którym dewiator naprężenia ma wartość niższą
niż qss, charakteryzują obszary gruntu, w których mogą powstać nadwyżki ciśnień porowych
wystarczające do tego, by osiągnąć LSK, ale struktura szkieletu nie ulegnie załamaniu. W takich przypadkach grunt będzie zachowywał się jak normalnie skonsolidowany i zbliżając
się do stanu granicznego zwiększał swoją objętość oraz porowatość, redukując tym samym
wysokość ciśnienia porowego [13].
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3. Charakterystyka oddziaływań dynamicznych
Zgodnie z zasadami dynamiki budowli, charakterystyczną wartość składowej Pi siły bezwładności działającej na element budowli o ciężarze Q, odpowiadającą drganiom budowli
z i-tą częstotliwością własną, wyznacza się ze wzoru:
Pi =
gdzie:

Amax
⋅ Q ⋅ ηi ⋅ βi
g

(3)

β – współczynnik zależny od stosunku częstotliwości wymuszenia kinematycznego
do i-tej częstotliwości własnej budowli oraz tłumienia,
ηi – tzw. współczynnik udziału,
g – przyspieszenie ziemskie.

Pierwszym warunkiem wyznaczenia obciążeń dynamicznych jest zatem znajomość częstotliwości drgań własnych budowli. Interesującą próbę uogólnienia tego problemu, w przypadku zapór ziemnych, zawiera praca [9]. Drugim warunkiem poprawnego odwzorowania
oddziaływania dynamicznego na budowlę jest właściwy dobór obliczeniowego wymuszenia
kinematycznego; przy czym przymiotnik „obliczeniowy” można rozumieć na kilka sposobów. Na potrzeby projektowania będzie to zwykle wymuszenie najniekorzystniejsze (o określonym prawdopodobieństwie nieprzewyższenia) z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu. W przypadku odtwarzania przebiegu awarii będzie to wymuszenie najlepiej opisujące
rzeczywiste zdarzenie sejsmiczne. Obszerne studium tych zagadnień zawiera praca [3]. Niezależnie od źródła i charakterystyki wstrząsów ustalenie parametrów drgań analizowanego
obiektu jest zadaniem bardzo złożonym i obciążonym wysokim ryzykiem błędu. Rzeczywiste
wymuszenie kinematyczne działające na obiekt zależy od parametrów wstrząsu, odległości
obiektu od źródła i właściwości ośrodka, w którym odbywa się propagacja fali oraz właściwości obiektu, takich jak masa, sprężystość, geometria, warunki podparcia, decydujących na
jakie częstotliwości drgań obiekt będzie najbardziej podatny. Część tych właściwości znana
jest tylko w dużym przybliżeniu, w związku z tym najczęściej stosowaną metodą określania obciążeń obiektu pod wpływem wstrząsów podłoża jest metoda spektrum odpowiedzi.
Spektra odpowiedzi, wyznaczane na podstawie rejestracji akcelerometrycznych, określają
maksymalne wartości parametrów ruchu oscylatora pod wpływem wymuszeń kinematycznych i pozwalają ustalić, jaki maksymalny efekt dynamiczny oscylatora zostanie wywołany wymuszeniem przyłożonym u jego podstawy. Spektrum odpowiedzi wyznaczone jako
wypadkowa szeregu wymuszeń pochodzących od różnych źródeł zawiera zatem niezbędne
informacje o dynamicznych właściwościach obiektu i jego podłoża. Najistotniejsze z punktu
widzenia analizy dynamicznej jest względne przyspieszeniowe spektrum odpowiedzi, definiowane jako:
S (ω)
β(ω) = a
(4)
Amax
gdzie:
ω
– częstość drgań,
Sa (ω) – maksymalna wartość przyspieszenia oscylatora dla częstości ω,
Amax – maksymalne przyspieszenie wymuszenia w przebiegu czasowym.
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Problem precyzyjnego przewidywania przebiegów czasowych wstrząsów (niepewność
prognozy) może zostać w pewnym stopniu zniwelowany poprzez wybór szeregu częstotliwości i amplitud drgań, a następnie sprawdzenie wrażliwości budowli na tak wypreparowane
obciążenie obliczeniowe. Częstotliwości próbne powinny zostać dobrane tak, aby dostatecznie szeroko pokrywały pasmo częstotliwości własnych analizowanego obiektu oraz widmo
wymuszenia. Podejście takie może ułatwić klasyfikację rzeczywistych akcelerogramów ze
względu na szkodliwość oddziaływania na budowlę, jak też pomóc w zbudowaniu akcelerogramu obliczeniowego przeznaczonego do szacowania współczynnika stateczności budowli
z uwzględnieniem oddziaływań dynamicznych, np. w fazie projektowania.
Liczne badania in situ, jak też eksperymenty numeryczne sytuują częstotliwości własne
zapór ziemnych, w zależności od ich wysokości i nachylenia skarp, w przedziale 0,8–3,5 Hz.
Dla zapory okalającej składowisko Żelazny Most pierwsze dziesięć częstotliwości własnych
mieści się w przedziale 0,9–2,8 Hz [4, 5]. Widmo wymuszeń kinematycznych jest zwykle
bardziej zróżnicowane.
3.1. Obciążenia dynamiczne od ruchu drogowego
Kogut w swojej pracy doktorskiej [3] badał intensywność oddziaływań dynamicznych
wywołanych ruchem drogowym na budowle i podłoże. Wyznaczył przyspieszeniowe spektra
odpowiedzi dla różnych warunków ruchu, stanów nawierzchni drogowej i odległości od krawędzi jezdni. Przykładowe, zaproponowane przez niego bezwzględne i względne przyspieszeniowe spektra odpowiedzi dla intensywnego ruchu ciężkich pojazdów samochodowych,
oparte na rejestracjach drgań powierzchni terenu w sąsiedztwie pasa ruchu przedstawiono na
rys. 4. Z badań tych wynika, że najsilniejszemu wzmocnieniu podlegają częstotliwości od 20
do 30 Hz, a najwyższe wartości przyspieszeń (do 0,3 m/s2 lub 0,03 g) mieszczą się w paśmie
od 15 do 25 Hz. Częstotliwości poniżej 5 Hz podlegają coraz silniejszemu tłumieniu (β < 1)
i już w odległości kilku metrów od krawędzi drogi nie przekraczają przyspieszeń 0,1 m/s2
(0,01 g).

Rys. 4. Przyspieszeniowe spektra odpowiedzi dla ruchu ciężkich pojazdów samochodowych [3]
Fig. 4. Acceleration response spectra for the heavy traffic [3]
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3.2. Obciążenia dynamiczne pochodzenia górniczego
Prace Lasockiego, Olszewskiej, Zembatego i innych [1, 5, 10, 11] obok szczegółowych
analiz zawierają wiele uogólnień na temat wstrząsów pochodzenia górniczego, w tym charakterystycznych dla LGOM oraz bezpośredniego otoczenia składowiska odpadów górniczych Żelazny Most. Wykres bezwzględnego spektrum odpowiedzi dla silnych wstrząsów
zarejestrowanych na południowo-zachodnim przedpolu składowiska (punkt na powierzchni
terenu w rejonie miejscowości Pieszkowice) oraz względne przyspieszeniowe spektra odpowiedzi dla LGOM i GZW przedstawiono na rys. 5. Ze wspomnianych prac wynika, że
w rejonie podstawy zapory okalającej składowisko maksymalne wartości przyspieszeń nie
powinny przekroczyć 0,5 m/s2 (0,05 g) i mieścić się w paśmie od 3 do 10 Hz. Częstotliwości
w tym paśmie ulegają wzmocnieniu ze współczynnikiem od 1 do 3.
Niewielka intensywność opisywanych wstrząsów, powodująca okresowy wzrost naprężeń stycznych o kilka do kilkunastu procent [4] oraz stosunkowo wysoka odporność budowli
ziemnych na tego rodzaju obciążenia (naturalny brak zagrożenia związanego ze zginaniem,
rozciąganiem, kruchym pękaniem itp.), jak też wzrost wytrzymałości na ścinanie podążający
za wzrostem naprężeń – przynajmniej w gruntach o dużym tarciu wewnętrznym – sprawiają,
że przy wysokich zazwyczaj zapasach bezpieczeństwa nie stanowią one znaczącego, samodzielnego zagrożenia dla budowli. Realne zagrożenie pojawia się wówczas, gdy w wyniku
oddziaływań dynamicznych dochodzi do znacznej redukcji wytrzymałości w dużym obszarze masywu gruntowego. Z technicznego punktu widzenia kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie jak duża część budowli narażona jest na utratę wytrzymałości i jak znaczny
będzie jej spadek w rezultacie przewidywanego zdarzenia sejsmicznego.

Rys. 5. Przyspieszeniowe spektra odpowiedzi dla wstrząsów górniczych [3, 11]
Fig. 5. Acceleration response spectra for the mine tremors [3, 11]

3.3. Dobór wstrząsu obliczeniowego
W opisywanym eksperymencie przyjęto wiele wartości częstotliwości wymuszeń, czasów trwania wstrząsów i amplitud przyspieszeń poziomych. Każde z wymuszeń miało przebieg sinusoidalny o stałej amplitudzie, co w porównaniu z oddziaływaniem rzeczywistego
wstrząsu, w czasie którego szczytowe wartości przyspieszeń pojawiają się co najwyżej kilka
razy, zdecydowanie eksponuje strefy potencjalnie zagrożone upłynnieniem. Parametry próbnych akcelerogramów zastosowanych w symulacjach zestawiono w tabeli 1.
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Ta b e l a 1
Zestawienie parametrów wymuszeń obliczeniowych
Parametr

Jednostka

Wartości

Amplituda przyspieszenia poziomego

[g]

0,01; 0,03; 0,05; 0,10; 0,15

Częstotliwość

[Hz]

1; 2; 3; 5; 10; 15

Czas trwania

[s]

1; 2; 5; 10; 20

Dyskretyzację przebiegu wymuszenia w dziedzinie czasu dla wstrząsu o czasie trwania
5 s zilustrowano na rys. 6. Rozdzielczość akcelerogramów dla częstotliwości z zakresu 1–3 Hz
wynosiła 0,04 s, zaś dla częstotliwości 5–15 Hz – 0,01 s.
W analizie wykorzystano model Equivalent Linear Dynamic zaimplementowany w aplikacji QUAKE/W 2007 firmy GEO-SLOPE International Ltd.

Rys. 6. Wykres obliczeniowego wymuszenia kinematycznego dla częstotliwości 1 Hz
Fig. 6. Graph of the computational kinematic extortion for the 1 Hz frequency

4. Symulacja upłynnienia korpusu zapory ziemnej
Schemat obliczeniowy dla zadania symulacji upłynnienia gruntów korpusu zapory przedstawiono na rys. 7. Jest to przekrój zapory ziemnej stopnia wodnego Dychów na rzece Bóbr,
w rejonie osuwiska powstałego 23 kwietnia 1997 roku. Kubaturę osuwiska szacowano na
30 tys. metrów sześciennych gruntu. W jego wyniku uszkodzeniu uległ 60-metrowy odcinek
drogi. Naruszona została również ściana budynku elektrowni.
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Rys. 7. Przekrój zapory Dychów w centralnej części rejonu osuwiska
Fig. 7. Cross-section of Dychów Dam in the middle of the failure zone

Specjalna komisja poawaryjna jako prawdopodobne przyczyny katastrofy wskazała
wzrost poziomu wód gruntowych, obciążenie ruchem ciężkich pojazdów samochodowych
oraz rozluźnienie gruntów korpusu wskutek długotrwałego procesu sufozji. Widok zasadniczej części osuwiska, bezpośrednio po katastrofie, przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Zapora Dychów – widok rejonu osuwiska
Fig. 8. Dychów Dam – view on failure zone
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Wartości przyjętych do obliczeń parametrów materiałowych poszczególnych warstw zestawiono w tabeli 2.
Zapora Dychów – zestawienie parametrów materiałowych
Grupa gruntów

γ
[kN/m3]

Piaski śr. i grube (1)

18,5

Piaski drobne (2,3)

19,0

Gliny (7)

21,0

C’
[kPa]
0
11

Φ’
[°]
35
32
25

Ta b e l a 2

ν
[–]

Gmax
[MPa]

0,31

100

0,35

200

Wartość modułu ścinania Gmax dla piasków korpusu zapory i podłoża przyjęto na podstawie badań metodą mikrosejsmiki powierzchniowej, wykonanych po katastrofie na nieuszkodzonym odcinku budowli. Sztywność glin głębszego podłoża określono za pomocą wzorów
empirycznych.
Warunki początkowe z zaznaczoną strefą naprężeń na powierzchni załamania oraz krytyczną powierzchnię poślizgu wyznaczoną bez uwzględnienia oddziaływań dynamicznych
przedstawiono na rys. 9. Strefa potencjalnego upłynnienia obejmuje centralną część korpusu
zapory od poziomu krzywej depresji do powierzchni pierwotnego terenu.

Rys. 9. Stateczność i stan naprężenia w warunkach początkowych
Fig. 9. Stability and stress state in initial conditions

Wybrane wyniki symulacji przedstawiono na rys. 10. Na przekrojach zaznaczono granice
stref upłynnionych osadów oraz potencjalne powierzchnie poślizgu wyznaczone z uwzględnieniem oddziaływania sił bezwładności i osłabienia w wyniku upłynnienia. Obok powierzchni poślizgu podano odpowiadające im wartości współczynników stateczności. Prezentowane wyniki
uzyskano z zastosowaniem wymuszeń o czasie trwania równym 2 s, amplitudzie przyspieszenia
poziomego równej 0,05 g i częstotliwości w zakresie od 1 do 10 Hz. Dla wymuszeń o dłuższym
czasie trwania wyniki symulacji nie uległy istotnym zmianom. Podane wartości współczynników
stateczności stanowią wartości minimalne – chwilowe dla całego okresu trwania wymuszenia.
Analizując wyniki otrzymane dla wstrząsów o różnych parametrach stwierdzono, że granice strefy upłynnienia są bardzo stabilne i znacznie bardziej zależą od częstotliwości niż siły
wstrząsu. Największy spadek wartości minimalnego współczynnika stateczności obserwuje
się w chwili aktywacji zjawiska upłynnienia. Dalszy wzrost intensywności wstrząsu powoduje redukcję współczynnika stateczności w znacznie mniejszym zakresie.
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Rys. 10. Wybrane wyniki symulacji. Strefy upłynnienia i krytyczne powierzchnie poślizgu
Fig. 10. Selected results of simulations. Liquefied domains and critical slip surfaces

W analizowanym przypadku, mimo że strefa potencjalnego upłynnienia jest bardzo rozbudowana, nie wydaje się by główną przyczyną katastrofy zapory były wibracje wywołane
ruchem pojazdów po nawet bardzo nierównej nawierzchni drogi wciętej w górną część skarpy odpowietrznej. Dla drgań o częstotliwościach wyższych niż 5 Hz, dominujących przy
tego rodzaju oddziaływaniach, obserwuje się bardzo nieznaczny spadek współczynnika sta-
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teczności. Drgania o częstotliwościach, na które zapora jest najbardziej wrażliwa (1–3 Hz)
mają niewielkie amplitudy i ulegają silnemu tłumieniu. Wydaje się raczej, że główną przyczyną po stronie wymuszeń dynamicznych mogły być wstrząsy generowane przez ciężkie
pojazdy na progu powstałym w wyniku nierównomiernych osiadań, pomiędzy odcinkiem
jezdni poprowadzonym na żelbetowej konstrukcji zamka wodnego i jego przedłużeniem na
skarpie zapory. Wówczas przejazd samochodu o rozstawie osi ok. 10 m z prędkością 40 km/h
generowałby podwójny impuls wymuszenia o częstotliwości bliskiej 1 Hz.
5. Symulacja upłynnienia luźnych, gruboziarnistych odpadów górniczych
Schemat obliczeniowy dla zadania symulacji upłynnienia luźnych osadów zgromadzonych we wnętrzu osadnika Żelazny Most przedstawiono na rys. 11. Jest to jeden z przekrojów kontrolnych zlokalizowanych na zaporze zachodniej, wzdłuż której obserwuje się
oddziaływania dynamiczne pochodzenia górniczego o najwyższej intensywności. Wartości
przyjętych do obliczeń parametrów materiałowych poszczególnych warstw zestawiono w tabeli 3. Sztywności gruntów oszacowano na podstawie wzorów empirycznych.

Rys. 11. Przekrój zapory zachodniej składowiska Żelazny Most
Fig. 11. Cross-section of west dam of Żelazny Most tailings pond

Stan osadów w warunkach naprężeń początkowych oraz odpowiadającą mu krytyczną
powierzchnię poślizgu zawarto na rys. 12. Na przekroju zaznaczono strefę, w której naprężenia osiągnęły powierzchnię załamania, której górna granica opiera się na krzywej depresji.
Najwyższe punkty tej strefy znajdują się na znacznej głębokości (przekraczającej 10 m) poniżej korony zapory. Wysoce prawdopodobne jest, że grunt w tej strefie z początkowo luźnego
po zakończeniu sedymentacji, pod wpływem ciężaru nadkładu uległ normalnej konsolidacji
i utracił właściwości kontraktywne. Dla uzyskania oszacowania po stronie bezpiecznej, parametry materiałowe tej strefy nie zostały jednak zmodyfikowane przed rozpoczęciem symulacji oddziaływania wstrząsów.
Wybrane wyniki symulacji przedstawiono na rys. 13. Na przekrojach zaznaczono granice
stref upłynnionych osadów oraz potencjalne powierzchnie poślizgu wyznaczone z uwzględnieniem sił bezwładności i osłabienia na skutek upłynnienia. Obok powierzchni poślizgu
podano odpowiadające im minimalne wartości współczynników stateczności, wyznaczone
dla najniekorzystniejszego kierunku sił bezwładności (wartości chwilowe).
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Ta b e l a 3

Zestawienie parametrów materiałowych
Grupa gruntów

Osady

Podłoże

Grunt

γ
[kN/m3]

1

19,0

2

19,0

2’

20,5

3

18,0

3’

19,5

4

17,0

4’

18,5

P

22,0

C’
[kPa]

Φ’
[º]

ν
[–]

Gmax
[MPa]

200
0

34

0,34

100
5

30

0,40

250

Rys. 12. Stateczność i stan naprężenia w warunkach początkowych
Fig. 12. Stability and stress state in initial conditions

Rys. 13. Wybrane wyniki symulacji. Strefy upłynnienia i krytyczne powierzchnie poślizgu
Fig. 13. Selected results of simulations. Liquefied domains and critical slip surfaces
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Dla wysokich intensywności wstrząsów (powyżej 0,1 g) zastosowana metoda może dawać wyniki budzące wątpliwości ze względu na zgodność z fizyczną naturą zjawiska upłynnienia. Zarówno granice strefy upłynnienia, jak i potencjalne powierzchnie poślizgu mogą
świadczyć o przekroczeniu zakresu stosowalności metody. Przypadek taki zilustrowano na
rys. 14.

Rys. 14. Strefy upłynnienia i krytyczne powierzchnie poślizgu dla wstrząsu o dużej intensywności
Fig. 14. Liquefied domains and critical slip surfaces for heavy tremor

6. Wnioski
1. Prezentowane podejście wydaje się być skuteczne dla maksymalnych wartości przyspieszeń nie przekraczających 0,1 g. Dla wyższych wartości przyspieszeń rośnie znaczenie sił
bezwładności, których uwzględnienie wymaga poprawnego odwzorowania zmian pola
przemieszczeń w czasie, a więc położenia i charakterystyki widmowej źródła wstrząsu,
warunków na trasie przebiegu fali, podparcia budowli itp. W przeciwnym przypadku
znacznie wzrasta ryzyko uzyskania wyników drastycznie odbiegających od rzeczywistości. Zważywszy, że wstrząsy pochodzenia komunikacyjnego i większość wstrząsów
pochodzenia górniczego mieści się poniżej tej wartości, praktyczne znaczenie tego ograniczenia nie jest dolegliwe.
2. Wykorzystując opisaną metodykę, poddanie budowli oddziaływaniu sinusoidalnych
wstrząsów obliczeniowych o stałej amplitudzie skutkuje bardzo szybkim ustabilizowaniem się granic strefy upłynnienia. W opisywanym eksperymencie efekt ten obserwowano po upływie ok. 2–3 s. Prowadzenie symulacji oddziaływania wstrząsów w oparciu
o akcelerogramy zawierające więcej niż 3 do 5 wartości bliskich szczytowej nie ma
uzasadnienia.
3. Zakres częstotliwości wymuszenia, które powinny być brane pod uwagę w symulacji
upłynnienia i analizie stateczności, jest w przypadku masywnych budowli ziemnych stosunkowo wąski i zawiera się w paśmie nieprzekraczającym dziesięciu pierwszych częstotliwości własnych budowli.
4. Ze względu na obserwowaną we wszystkich przeprowadzonych symulacjach dużą stabilność strefy upłynnienia, wygodną i znacznie prostszą praktyczną alternatywą dla analizy
dynamicznej, wydaje się metoda uproszczona polegająca na wydzieleniu w oparciu o kryterium odległości naprężenia od powierzchni załamania podobszaru materiałowego o wytrzymałości rezydualnej oraz uwzględnieniu sił bezwładności tzw. metodą pseudostatyczną.
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