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

W	artykule	przedstawiono	zagadnienia	związane	z	wykonywaniem	wysokich	nasypów	auto-
stradowych	na	terenach	zalewiskowych.	Omawiano	potrzebne	własności	materiałów	stosowa-
nych	do	 likwidacji	 zalewiska	 (tzw.	 zalądowania)	 oraz	do	budowy	nasypów,	które	 zapewnią	
bezpieczne	użytkowanie	budowli.	Analizowano	również	konieczne	wzmocnienie	podłoża	pod	
nasypem	i	jego	wpływ	na	stateczność	skarp	nasypów.	Rozważania	teoretyczne	zostały	uzupeł-
nione	analizami	stateczności	wybranych	dwóch	przekrojów	budowanych	autostrad	A1	 i	A4,	
które	miały	 na	 celu	 potwierdzenie	 prawidłowości	 zastosowanego	 rozwiązania	 technicznego	
problemu	oraz	oszacowanie	zapasu	bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: analiza stateczności w ujęciu MES, budowa nasypów drogowych na słabym 
podłożu, kolumny kamienne

A b s t r a c t

In	the	paper	problems	with	high	motorway	embankments	performed	on	the	overflow	lands	were	
analysed.	It	was	discussed	the	needed	properties	of	materials	used	to	the	liquidation	of	the	flown	
area	and	to	the	contraction	of	the	embankments,	which	guarantee	the	safe	exploitation	of	the	
structure.	It	was	also	analysed	the	necessary	strengthening	of	the	subsoil	under	the	embankment	
and	its	influence	on	the	slope	stability.	Theoretical	considerations	were	complemented	by	the	
stability	analyses	of	two	chosen	sections	of	the	motorways	A1	and	A4,	for	the	purpose	of	the	
confirmation	 the	 correctness	 of	 the	 technical	 solution	 of	 problem	 and	 estimating	 the	 safety	
margin.

Keywords: stability analysis using FEM, contract the road embankments on the soft soil, stone 
columns 
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1. Wstęp

Wykonując	nasypy	drogowe,	należy	rozwiązać	wiele	problemów,	które	związane	są	mię-
dzy	innymi	z	potrzebą	redukcji	osiadań,	zapewnienia	stateczności	nasypu,	a	także	trwałości	
jego	korpusu.	Sytuację	może	dodatkowo	komplikować	przypadek	budowania	na	słabym	pod-
łożu,	gdzie	poprawne	zaprojektowanie	budowli	komunikacyjnej	warunkowane	jest	uprzed-
nim	wykonaniem	wzmocnienia	podstawy.	W	niniejszym	artykule	rozważane	będą	zagadnie-
nia	związane	z	realizacją	wysokich	nasypów	na	terenach	zalewisk	i		zbiorników	wodnych.	
Ze	względu	na	brak	terenów	do	budowy	szlaków	komunikacyjnych,	które	wymagają	zajęcia	
dużych	obszarów,	obecnie	wykorzystuje	się	różne	możliwości	prowadzenia	ich	po	terenach	
niezabudowanych.	Powoduje	 to	konieczność	wykonywania	 robót	na	 terenach	odznaczają-
cych	się	skomplikowanymi	warunkami	gruntowymi	oraz	potrzebę	rozwiązywania	trudnych	
zagadnień	geotechnicznych.	

Głównymi	problemami	analizowanymi	w	artykule	będą	zagadnienia	związane	z	wykona-
niem	wzmocnienia	podłoża	pod	nasypami	przekazującymi	przez	swoją	podstawę	relatywnie	
wysokie	naciski	na	zalegające	poniżej	słabe	grunty.	Problemy	te	są	bezpośrednio	powiązane	
z	 zapewnieniem	stateczności	budowli,	w	 szczególności	gdy	znajduje	 się	ona	na	 stromym	
zboczu.	Ponadto	 równie	 istotną	 sprawą	będzie	 zabezpieczenie	nasypu	oraz	wykonanej	na	
jego	 koronie	 nawierzchni	 drogowej	 przed	 niekorzystnymi	 zjawiskami	 sufozyjnymi,	 które	
mogą	zdarzyć	się	w	czasie	eksploatacji	drogi	ekspresowej	lub	autostrady.	

Treścią	niniejszego	artykułu	będzie	omówienie	podstawowych	zasad	projektowania	tytu-
łowych	nasypów	ze	szczególnym	uwzględnieniem	wymagań	materiałowych	i	technologicz-
nych.	Rozważania	będą	uzupełnione	omówieniem	wyników	analiz	stateczności	przyjętych	
do	realizacji	rozwiązań	dla	budowy	autostrady	A1	na	Śląsku	(odcinki:	Maciejów–Sośnica,	
Piekary	Śl.–Maciejów,	Sośnica–Bełk)	oraz	autostrady	A4	na	odcinku	Szarów–Brzesko.

2. Problemy związane z budową nasypów na zalewiskach

Pierwszym	technicznym	problemem	wykonawcy	budującego	nasyp	w	ciągu	autostrady	
A1	na	odcinku	Maciejów–Sośnica,	który	biegnie	przez	teren	zalewiska,	była	potrzeba	likwi-
dacji	istniejącego	zbiornika	wodnego.	Nawet	w	okresach	suchych	zbiornik	ten	może	mieć	
głębokość	nawet	do	4,0	m,	która	może	ulec	znacznemu	zwiększeniu	podczas	ulewnych	desz-
czy	oraz	nierzadkich	w	ostatnich	czasach	powodzi.	Likwidacja	zalewiska	wiąże	się	z	jego	
zasypaniem	(zwane	często	zalądowaniem),	które	musi	być	wykonane	z	wykorzystaniem	od-
powiedniego	materiału	zapewniającego	uzyskanie	nośnej	i	sztywnej	warstwy,	zapewniającej	
przeniesienie	obciążenia	oraz	zapewnienie	stateczności	budowanej	na	niej	konstrukcji.	Po-
nadto	wykonane	zalądowanie	musi	być	odporne	na	zjawiska	sufozyjne,	które	mogą	wystąpić	
podczas	 nasilenia	 się	 procesu	 filtracji	wód	 zdarzające	 się	 szczególnie	 podczas	 zwiększo-
nego	 stan	wód	na	przedmiotowym	 terenie.	Wspomniana	 sufozja,	która	może	powodować	
rozluźnienie	materiału	 nasypu,	mogłaby	 stanowić	 zagrożenie	 dla	 bezpieczeństwa	 nasypu.	
Aby	zapewnić	odporność	zbudowanych	warstw	na	wymywanie,	należy	zastosować	materiał	
grubookruchowy,	który	jest	w	stanie	skutecznie	przeciwstawić	się	opisywanym	zjawiskom.	
Szczególnie	istotna	jest	możliwie	niewielka	zawartość	frakcji	drobnych,	które	mogą	zostać	
wymyte	przez	filtrującą	wodę	lub	też	niekorzystnie	wpływać	na	właściwości	mechaniczne	
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budowanej	warstwy.	Najbardziej	odpowiednimi	materiałami	do	wykonania	zalądowania	są	
żużel	wielkopiecowy	 lub	odpady	pochodzące	z	działalności	kopalni,	które	odznaczają	 się	
wysoką	odpornością	na	szkodliwe	oddziałanie	wody.	Nie	bez	znaczenia	jest	również	brak	
wrażliwości	 tego	 typu	 materiałów	 na	 oddziaływanie	 związków	 chemicznych	 obecnych	
w	wodzie	(tzw.	sufozja	chemiczna),	a	także	ich	szeroka	dostępność	niedaleko	miejsca	budo-
wy.	Poza	terenem	Górnego	Śląska	do	opisywanych	zastosowań	można	użyć	niezaglinione	
przekrusze	kamienne	powstałe	podczas	eksploatacji	w	kamieniołomach.	

Kolejnym	 problemem	 projektowym	 i	 wykonawczym	 było	 zapewnienie	 odpowiedniej	
nośności	podłoża	gruntowego	zalegającego	pod	nasypem.	Najczęściej	tereny	zalewiskowe	
charakteryzują	się	występowaniem	słabego	podłoża	gruntowego,	składającego	się	głównie	
z	utworów	organicznych	 lub	piasków	gliniastych	w	stanie	plastycznym	i	miękkoplastycz-
nym.	Tego	typu	grunty	odznaczają	się	niskimi	parametrami	wytrzymałościowymi	oraz	małą	
wartością	modułu	ściśliwości,	co	powoduje	występowanie	znacznych	osiadań.	Opisywane	
warunki	powodują	konieczność	zastosowania	wzmocnienia	podłoża	z	użyciem	jednej	z	me-
tod	współczesnej	geoinżynierii.	Wykorzystane	wzmocnienie	powinno	również	stanowić	za-
kotwienie	budowanego	materiału	w	podłożu.	Równie	istotną	sprawą	jest	zwiększenie	współ-
czynnika	stateczności.	

Ważnym	problemem	podczas	realizacji	robót	może	być	także	znaczna	pochyłość	terenu,	
na	którym	wykonywany	będzie	nasyp.	Przekłada	się	to	bezpośrednio	na	problemy	z	ukła-
daniem	i	zagęszczaniem	materiału	stanowiącego	przyszły	nasyp,	a	co	jest	szczególnie	istot-
ne	–	trudności	z	zapewnieniem	właściwego	współczynnika	stateczności.	Pochylenie	terenu	
wymaga	bardzo	szczegółowego	planowania	robót	(schodkowanie,	etapowanie	robót,	w	tym	
również	związanych	ze	wzmocnieniem	podłoża	 itp.).	Z	problemem	tym	związana	 jest	 też	
duża	wysokość	nasypów	w	niektórych	miejscach,	wynikająca	przede	wszystkim	ze	znacz-
nego	zróżnicowania	wysokościowego	terenu,	a	także	z	potrzeby	poprowadzenia	niwelety	na	
odpowiedniej	wysokości	w	celu	umożliwienia	użytkowania	trasy	przy	wysokim	stanie	wód,	
który	może	wystąpić	na	przykład	podczas	powodzi.	Często	bardziej	efektywne	mogłoby	się	
okazać	wybudowanie	estakady,	jednak	na	pewnym	etapie	robót	tego	typu	zmiany	nie	są	już	
możliwe	do	wprowadzenia.	Nie	bez	znaczenia	jest	również	wolniejsze	tempo	robót	wykony-
wanych	na	tego	typu	terenach,	co	wprost	powoduje	wzrost	kosztów	inwestycji.	

Wszystkie	opisane	 tutaj	 problemy	wystąpiły	podczas	 realizacji	 odcinka	autostrady	A1	
Maciejów–Sośnica,	który	w	niniejszym	artykule	będzie	omówiony	najbardziej	szczegółowo.	
Jednak	bardzo	podobne	problemy	wystąpiły	również	na	innych	fragmentach	tej	samej	auto-
strady	A1:	Piekary	Śl.–Maciejów	oraz	Sośnica–Bełk,	a	także	na	odcinku	Szarów–Brzesko	
w	ciągu	autostrady	A4.	Innym	problemem,	nieomówionym	poprzednio,	jest	powstanie	zale-
wiska	z	powodu	deformacji	górniczych.	Problem	ten	wystąpił	na	A1	w	okolicach	Knurowa	
(kontrakt	Sośnica–Bełk).	Inna	przyczyna	powstania	zbiornika	wodnego	spowodowała	jed-
nak	podobne	problemy	wykonawcze	do	wcześniej	opisywanych.
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3. Analiza rozwiązań projektowych

3.1.	Uwagi	krytyczne	do	projektów

Analizując	 szczegółowo	 rozwiązania	 projektowe	 opisanych	 poprzednio	 problemów,	
przedstawione	w	projektach	 [12–15],	nietrudno	 stwierdzić,	 że	w	niejednym	przypadku	są	
one	obarczone	błędami.	Przede	wszystkim	wiele	opisywanych	wcześniej	zjawisk	nie	zostało	
uwzględnionych	w	cytowanych	opracowaniach,	a	ponadto	zbyt	ogólne	zapisy	umożliwiały	
zastosowanie	 przez	wykonawcę	 nieodpowiednich	materiałów	 i	 technologii	 wzmocnienia.	
Najbardziej	jaskrawy	przykład	wystąpił	na	A1	w	rejonie	węzła	Maciejów.	Istniejące	przed	
rozpoczęciem	budowy	zalewisko	powstało	po	wyeksploatowaniu	pokładów	piasku	i	żwiru.	
Przez	tak	zdegradowany	teren	zaprojektowano	przejście	trasy	głównej	autostrady,	a	na	jego	
skraju	przewidziano	wykonać	fragmenty	łącznic	węzła	Maciejów.	Warunki	gruntowe	wraz	
z	warstwami	projektowanego	nasypu	budowli	komunikacyjnej	pokazano	na	rys.	1.	Widać	
na	nim	zaleganie	gruntów	zawierających	domieszki	organiczne	(zaznaczone	krzyżykami	na	
rysunku),	które	stanowią	znaczną	część	podłoża.	Analizując	stan	podłoża	gruntowego,	na-
leży	oczekiwać,	że	odznacza	się	ono	niską	nośnością	 i	znaczną	odkształcalnością.	Wobec	
tego	projekt	wzmocnienia	podłoża	zakładał	jego	wzmocnienie	kolumnami	żwirowymi	wy-
konywanymi	technologią	wibrowymiany.	Do	tego	wyboru	można	mieć	kilka	zastrzeżeń.	Po	
pierwsze	w	przypadku	dosyć	wysokiego	nasypu,	który	miejscami	przekracza	10	m,	w	pod-
stawie	nasypu	naciski	na	podłoże	znacznie	przekraczają	wartość	200	kPa.	Powoduje	to,	że	
prognozowane	osiadania	mogą	znacznie	przekroczyć	dopuszczoną	normą	wartość	10	cm,	
a	ponadto	będzie	obserwowany	bardzo	długi	czas	 ich	stabilizacji.	Ponieważ	wzmocnienie	
z	 zastosowaniem	kolumn	żwirowych,	 ze	względu	na	 zbyt	małe	 średnice	 ziaren	materiału	
stanowiącego	trzon	kolumny,	wymaga	zastosowania	nasypu	przeciążającego,	czas	realizacji	
niepotrzebnie	się	wydłuża.	W	żadnym	wypadku	tego	typu	elementy	wzmacniające	podłoże	
gruntowe	nie	mogą	być	traktowane	jako	utwory	palopodobne,	które	zapewnią	przeniesienie	
znacznych	obciążeń	na	niżej	położone	nośne	warstwy.	Mogą	one	jedynie	przyspieszyć	proces	
konsolidacji.	Nie	bez	znaczenia	jest	również	wyższy	koszt	tego	rodzaju	kolumn	w	stosunku	
do	podobnych	elementów	wykonywanych	technikami	udarowymi	(kolumny	wbijane).	Po-
nadto	w	materiale	podłoża,	który	ma	charakter	nasypu	niekontrolowanego,	występują	duże	
bloki	betonowe	i	kamienne	będące	pozostałością	po	dawnej	eksploatacji.	Te	ostatnie	mogą	
być	 przyczyną	 uszkodzenia	 urządzeń	 do	 formowania	 kolumn	 żwirowych,	 a	 nawet	 braku	
możliwości	ich	wykonania.	Jednak	najpoważniejszym	mankamentem	jest	brak	uwzględnie-
nia	w	projekcie	faktu	występowania	wody	na	znacznym	obszarze,	która	tworzy	rozlewisko.	
W	projekcie	poziom	 tafli	wody	był	przedstawiony	 jako	poziom	 terenu.	W	 rzeczywistości	
jednak	głębokość	wody	sięgała	miejscami	nawet	do	ok.	4,0	m,	co	powodowało	konieczność	
wykonania	odpowiedniej	platformy,	która	powinna	się	stać	częścią	nasypu	autostradowego.	
Zupełnie	nieracjonalne	byłoby	jej	późniejsze	rozbieranie.	Oczywiście	w	takiej	sytuacji	wy-
konanie	zaprojektowanych	kolumn	żwirowych	stało	się	niemożliwe	i	konieczne	było	zasto-
sowanie	technologii	zamiennej.
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Innym	mankamentem	projektów	przeprowadzenia	nasypów	autostradowych	przez	tereny	
zalewisk	jest	zbyt	niska	rzędna	zasypania,	która	stanowić	będzie	platformę	pod	kolejne	robo-
ty.	Bardzo	często	się	zdarza,	że	projektant	swoje	rozwiązanie	oparł	na	sytuacji	występującej	
przy	niskim	poziomie	wód	gruntowych	oraz	wód	 znajdujących	 się	w	pobliskich	 ciekach,	
zbiornikach	i	zalewiskach.	Przyczyną	tego	stanu	rzeczy	są	obmiary	geodezyjne,	które	były	
wykonywane	podczas	suchych	okresów	i	najczęściej	nie	uwzględniają	sezonowo	podwyż-
szonych	stanów	wód.	Nieuwzględnione	są	również	powodzie,	których	nasilenie	obserwuje	
się	od	końca	lat	90.	ubiegłego	wieku.	Szczególnie	ostatnie	wezbranie	wód	z	maja	2010	roku	
spowodowało	znaczne	podniesienie	się	poziomu	wód	na	terenach,	przez	które	przebiegają	
analizowane	odcinki	budowanych	autostrad.	Wobec	tego	celowe	się	wydaje	podwyższenie	
rzędnej	zasypania,	do	poziomu	ok.	2–3	m	powyższej	stanu	wód	wykazanego	przez	geode-
tów.	Konieczne	jest	również	przeanalizowanie	wysokości	jezdni	autostrady	i	łącznic	na	jej	
węzłach,	aby	nie	nastąpiło	ryzyko	braku	możliwości	użytkowania	dróg	w	momencie	bardzo	
wysokiego	stanu	wód.	

Konieczne	jest	 także	zaprojektowanie	odpowiedniego	wzmocnienia	podłoża	pod	nasy-
pami,	które	nad	zalewiskami	mogą	osiągać	duże	wysokości,	nierzadko	przekraczające	10	m.	
Nie	w	każdym	przypadku	projekty	wykonawcze	przewidują	wykonanie	tego	rodzaju	robót.	
Wzmocnienie	słabego	podłoża	pod	występującą	wodą,	oprócz	zapewnienia	nośności	podsta-
wy	masywu	i	redukcji	osiadań,	umożliwi	uzyskanie	wymaganej	stateczności	budowli	komu-
nikacyjnej.	

Oprócz	braków	w	zakresie	zapewnienia	bezpieczeństwa	budowli,	analizowane	projekty	
mają	również	mankamenty	w	zakresie	prowadzenia	inwestycji.	Bardzo	często	nie	ma	wy-
raźnych	 i	 jednoznacznych	wymagań	materiałowych,	 co	bywa	wykorzystywane	przez	wy-
konawcę	w	celu	użycia	tańszego	materiału,	który	często	odznacza	się	nieodpowiednimi	pa-
rametrami	mechanicznymi.	Ponadto	widać	brak	koordynacji	poszczególnych	branż	podczas	
opracowywania	projektu.	Dotyczy	to	szczególnie	części	drogowej	i	mostowej,	ale	również	
można	zauważyć	niedostosowanie	rozwiązań	przekrojów	drogowych,	np.	z	projektami	zbior-
ników	odprowadzających	wodę.	O	ile	rzędne	poszczególnych	elementów	są	ze	sobą	powią-
zane,	o	 tyle	bardzo	często	występuje	np.	brak	wzmocnienia	podłoża	pod	zbiornikami	 lub	
nieuwzględnienie	ostatecznego	jego	kształtu	w	obliczeniach	stateczności	nasypu	drogowego.	
Wreszcie	problemem	może	być	chęć	zastosowania	konkretnej	technologii	wzmocnienia,	któ-
ra	jest	wygodna	dla	wykonawcy	albo	ze	względu	na	jej	dostępność	w	ofercie	wykonywanych	
robót,	albo	też	ze	względów	finansowych.	Czasami	jednak	warunki	nie	uzasadniają	celowo-
ści	zastosowania	konkretnego	rozwiązania.

Należy	również	wspomnieć	o	problemach	w	projektowaniu	konkretnych	rozwiązań	na	
etapie	 prowadzenia	 robót,	 które	 wynikają	 z	 nałożonych	 ograniczeń	 proceduralnych.	 Dla	
przykładu	 optymalnym	 rozwiązaniem	 przejścia	 przez	 staw	Lenart	 (odcinek	A1:	 Piekary–
Maciejów)	byłoby	przedłużenie	estakady	znajdującej	 się	w	pobliżu.	Wykonanie	kilku	do-
datkowych	podpór	mostowych	posadowionych	na	palach	wielkośrednicowych	z	pewnością	
byłoby	tańsze	niż	wykonanie	robót	wg	propozycji	zamieszczonej	w	następnym	podrozdziale.	
Jednak	w	chwili	przyjmowania	rozwiązań	zamiennych	tego	typu	decyzje	są	wręcz	niemoż-
liwe	do	podjęcia,	choćby	ze	względu	na	czas	realizacji	inwestycji,	gdyż	są	to	istotne	odstęp-
stwa	od	projektu	i	wymagają	wydania	ponownego	pozwolenia	na	budowę.	
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3.2.	Przyjęte	rozwiązania	zamienne

Szczegółowo	opisane	we	wcześniejszym	podrozdziale	 zastrzeżenia	do	wydanych	pro-
jektów	wykonawczych	zostały	uwzględnione	w	opracowanych	rozwiązaniach	zamiennych.	
Pierwszym	 elementem	 robót	 była	 likwidacja	 zalewiska	 poprzez	 zasypanie	 go	materiałem	
grubookruchowym	ostrokrawędzistym	frakcji	60–500	mm.	Do	tego	celu	wykorzystano	żużel	
wielkopiecowy,	z	którego	usunięto	drobne	ziarna	i	cząstki	gruntowe.	Dobór	materiału	wy-
nikał	z	potrzeby	zapewnienia	jego	odporności	na	sufozję,	którą	może	powodować	zmienny	
stan	wód	oraz	wynikające	z	niego	przepływy.	Nie	bez	znaczenia	jest	również	odporność	na	
sufozję	chemiczną,	która	może	się	objawiać	niekorzystnym	oddziaływaniem	szkodliwych	
związków	 chemicznych	 na	 zabudowywany	materiał.	 Powyższe	 zasypanie	miało	 na	 celu,	
oprócz	zlikwidowania	zalewiska	wodnego	uniemożliwiającego	prowadzenie	robót,	utworze-
nie	sztywnej	i	nośnej	platformy	roboczej	stanowiącej	jednocześnie	podstawę	przyszłego	na-
sypu.	Wykonywane	one	było	metodą	od	czoła,	gdyż	warunki	terenowe	nie	pozwoliły	na	inny	
sposób	prowadzenia	prac.	Roboty	wyżej	opisane	nazwano	zalądowaniem	terenu	zalewiska.	

Samo	zasypanie	odpowiednim	materiałem	na	 terenie	zalanym	wodą	umożliwia	dalsze	
prowadzenie	 robót,	 jednak	 sposób	 jego	wykonania	 nie	 gwarantuje	 dostatecznego	 zagęsz-
czenia	materiału.	Wprawdzie	 sama	 jego	 struktura	powoduje,	 że	odznacza	 się	on	w	miarę	
korzystnymi	 warunkami	 sztywnościowo-wytrzymałościowymi,	 mimo	 niezbyt	 dużego	 za-
gęszczenia,	 jednak	w	 połączeniu	 ze	 słabym	 podłożem	 zalegającym	 bezpośrednio	 poniżej	
może	 okazać	 się,	 że	 nie	 spełnia	 on	 oczekiwanych	wymagań.	Dlatego	 też	 konieczne	 było	
wykonanie	kolumn	kamiennych	wykonywanych	metodą	udarową	[1,	3],	których	zadaniem	
było	wzmocnienie	słabego	podłoża	pod	platformą	powstałą	w	wyniku	zalądowania,	a	także	
dogęszczenie	materiału	samej	platformy,	co	jest	tutaj	równie	istotne.	Pierwsza	z	powyższych	
funkcji	jest	możliwa	do	uzyskania,	jeżeli	miąższość	zasypania	nie	przekracza	ok.	6,0–7,0	m.	
Ograniczenie	to	wynika	bezpośrednio	z	możliwości	zastosowanej	technologii	wzmocnienia	
podłoża.	W	przypadku	gdy	miąższość	ta	jest	większa	i	podstawy	kolumn	nie	sięgną	w	głąb	
słabego	podłoża,	platforma	zalądowania	stanowić	będzie	odpowiednio	nośną	i	sztywną	po-
duszkę	kamienną	pod	wysoki	nasyp	autostradowy.	W	tym	przypadku	podłoże	pod	nasypem	
może	wprawdzie	nie	być	wzmocnione	do	spągu	warstwy	słabszej,	lecz	występowanie	plat-
formy	o	grubości	ok.	6,0	m	powinno	zapewnić	wymaganą	stateczność	budowli	komunika-
cyjnej.	Dodatkowo	podczas	wykonywania	zalądowania	możliwa	będzie	szybka	konsolidacja	
podłoża,	co	wpłynie	na	zmniejszenie	osiadań	oraz	szybszą	ich	stabilizację.

Po	wykonaniu	zalądowania	i	wzmocnienia	podłoża	kolejnym	etapem	prowadzenia	robót	
było	wykonywanie	nasypu	autostradowego.	Ze	względu	na	możliwość	wymywania	drobnych	
cząstek	nasypu	spowodowane	ewentualnym	występowaniem	różnego	rodzaju	procesów	fil-
tracyjnych	w	masywie	nasypu,	podobnie	jak	dla	zalądowania,	również	i	w	tym	przypadku	
optymalnie	jest	wykorzystać	do	budowy	materiał	ziarnisty	i	grubookruchowy.	Tutaj	w	odróż-
nieniu	od	pierwszego	etapu	prac,	materiał	nie	będzie	znajdował	się	cały	czas	pod	wodą,	więc	
nie	ma	 potrzeby	 stosowania	 kruszyw	o	 ziarnach	 osiągających	 średnice	 500	mm.	Dlatego	
odpowiedni	będzie	materiał	 kamienisty	 frakcji	 10–300	mm.	Ważne	 jest,	 aby	nie	 zawierał	
cząstek	gliniastych,	które	znacząco	obniżają	parametry	mechaniczne,	a	zwłaszcza	części	py-
lastych	i	drobnych	frakcji	piasku,	które	łatwo	ulegają	wymywaniu.	Natomiast	większe	ziarna	
będą	w	stanie	zapewnić	wysoki	kąt	tarcia	wewnętrznego	oraz	łatwość	zagęszczania	budowa-
nego	nasypu.	Ma	to	bardzo	duże	znaczenie	przy	analizie	stateczności.	Ze	względu	na	duże	
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wymiary	frakcji	materiału	wskazane	jest	zagęszczać	go	w	warstwach	o	większej	miąższości.	
Celowe	jest	również	wykorzystanie	do	zagęszczenia	metody	konsolidacji	dynamicznej	[4,	
6],	która	w	przedmiotowym	przypadku	zapewni	znaczne	skrócenie	czasu	wykonywania	oraz	
niski	koszt.	Ten	sposób	został	wdrożony	na	odcinku	autostrady	A1	Sośnica–Bełk.

Ponieważ	wymagania	 podane	w	 rozporządzeniu	ministra	 infrastruktury	 [10]	 nakazują	
uzyskanie	wartości	współczynnika	stateczności	aż	1,50	(dodatkowo	szacowanego	dla	warto-
ści	obliczeniowych),	niekiedy	zachodzi	potrzeba	dodatkowego	wzmocnienia	z	wykorzysta-
niem	konstrukcji	geosyntetycznych	stosowanych	zarówno	w	postaci	geomateraca	wzmac-
niającego	podstawę	nasypu,	jak	i	wkładek	zbrojeniowych	mających	za	zadanie	przeniesienie	
naprężeń	rozciągających	występujących	w	skarpie	nasypu.

Podsumowując	przedstawione	rozwiązania	zamienne,	należy	stwierdzić,	że	nie	wszystkie	
podane	zalecenia	zostały	wdrożone	na	omawianych	budowach.	W	większości	przypadków	
widoczna	była	niechęć	nadzoru	i	inwestora	do	wprowadzania	zmian,	głównie	ze	względu	na	
skomplikowane	procedury	 formalne.	Te	ostatnie	wynikały	między	 innymi	z	finansowania	
inwestycji	z	 funduszy	Unii	Europejskiej	 i	związanych	z	 tym	obostrzeń.	Dlatego	 też,	o	 ile	
samo	zalądowanie	zawsze	było	wykonywane,	to	najczęściej	rezygnowano	z	budowy	nasypu	
z	 zastosowaniem	materiału	 frakcji	 10–300	mm	na	 rzecz	wykorzystania	 gruntu	 z	wykopu	
(z	ewentualnym	zastosowaniem	stabilizacji	spoiwami	hydraulicznymi)	 lub	gruntem	piasz-
czystym	z	dokopu.

4. Analiza stateczności nasypów wykonywanych na zalewiskach

4.1.	Uwagi	wstępne

W	celu	wykazania	prawidłowości	rozwiązań	technicznych	zaproponowanych	we	wcześ-
niejszej	części	artykułu	przedstawiono	wyniki	przeprowadzonych	analiz	stateczności	wzno-
szonych	nasypów.	Obliczenia	przeprowadzono	z	wykorzystaniem	procedury	c – φ	redukcji	
z	użyciem	programu	MES	Z_Soil	ver.	2010	[9].	Spośród	wspomnianych	na	wstępie	czte-
rech	odcinków	autostrady,	gdzie	wystąpił	rozważany	problem,	do	omówienia	wybrano	dwa	
z	nich:	fragment	A1	–	odcinek	Maciejów–Sośnica	(przekrój	w	km	511+900)	oraz	odcinek	
A4:	Szarów–Brzesko	(km	458+360).	Wybór	 ten	wynikał	z	wagi	 trudności	 realizacyjnych,	
które	w	 tych	przypadkach	były	największe.	W	podrozdziale	4.3	 i	4.4	przedstawione	będą	
istotne	szczegóły	budowy	modelu	numerycznego	i	przebiegu	obliczeń	dla	wybranych	prze-
krojów,	natomiast	w	podrozdziale	5	uzyskane	rezultaty.

4.2.	Założenia	obliczeniowe

Do	 analizy	 stanu	 naprężenia	 i	 odkształcenia	wykorzystana	 została	metoda	 elementów	
skończonych	z	użyciem	sprężysto-idealnie	plastycznego	modelu	materiałowego	Coulomba
--Mohra.	Współczynnik	stateczności	szacowany	był	z	zastosowaniem	stopniowej	 redukcji	
parametrów	wytrzymałościowych	modelu	c i φ	wg	zależności:

 F
c
ci

i i

= =
tg
tg
φ
φ
0 0 	 (1)
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gdzie:
Fi		 –		 aktualna	wartość	współczynnika	stateczności,
c0,	φ0  –		 początkowe	 wartości	 parametrów	 wytrzymałościowych	 dla	 danego	 ele-

mentu	skończonego,
ci,	φi  –		 wartości	parametrów	w	rozpatrywanym	kroku	obliczeniowym.

Przebieg	 obliczeń	 polega	 na	 stopniowym	 zwiększaniu	 wartości	 współczynnika	F	 (od	
wartości	początkowej	F0	=	1,0)	wg	zadanego	kroku	obliczeniowego	∆F:	

 F F Fi i= +−1 ∆ 	 (2)

W	analizie	przyjęto	∆F	=	0,01.
Zwiększenie	 wartości	 współczynnika	 stateczności	 skutkuje	 zmniejszeniem	 wartości	

parametrów	wytrzymałościowych,	 co	 prowadzi	 do	wytworzenia	mechanizmu	 zniszczenia	
spowodowanego	utratą	stateczności	analizowanej	budowli	ziemnej.	Takiemu	stanowi	towa-
rzyszy	brak	zbieżności	procesu	iteracyjnego	wykonywanego	przez	program	obliczeniowy.	
Przedstawiony	tutaj	sposób	obliczeń	można	zaliczyć	do	statycznego	podejścia	w	rozwiązy-
waniu	zagadnień	stanów	granicznych,	które	daje	dolne	oszacowanie	poszukiwanego	zapasu	
bezpieczeństwa.	Przewaga	metody	c – φ	redukcji	nad	metodami	tradycyjnymi	polega	przede	
wszystkim	na	tym,	że	otrzymany	mechanizm	zniszczenia	i	odpowiadający	mu	współczynnik	
stateczności	jest	wynikiem	analiz,	a	nie	jest	zadawany	z	góry	przez	użytkownika,	jak	to	ma	
miejsce	w	innych,	najczęściej	stosowanych	metodach.	

Przedstawione	w	dalszej	części	analizy	składały	się	z	dwóch	etapów	obliczeń.	Pierwszy	
z	nich	polegał	na	generacji	stanu	naprężeń	pierwotnych	w	podłożu	gruntowym	w	momencie	
zakończenia	formowania	nasypów.	Jest	to	przybliżenie,	gdyż	sam	proces	formowania	nasypu	
zmienia	stan	naprężenia	w	podłożu	oraz	w	nowo	budowanych	elementach.	Ponieważ	celem	
analiz	nie	jest	szacowanie	osiadań	podłoża	pod	obciążeniem	przekazywanym	przez	masyw	
nasypu,	a	jedynie	określenie	współczynnika	stateczności	całości	budowli	wraz	z	podłożem,	
postępowanie	takie	może	być	uznane	za	właściwe.	Należy	zauważyć,	że	istotna	jest	 tylko	
znajomość	końcowego	stanu	naprężenia	w	poszczególnych	elementach	modelu	przed	roz-
poczęciem	samej	analizy	stateczności.	Po	wyznaczeniu	wstępnego	stanu	naprężenia	(które-
mu	towarzyszy	zerowy	stan	odkształcenia)	i	zadaniu	obciążeń	wynikających	z	eksploatacji	
autostrady	(obciążenie	równomiernie	rozłożone	q	=	35	kPa	na	obszarze	zajmowanym	przez	
nawierzchnię),	 drugim,	właściwym	 etapem	 obliczeń,	 była	 analiza	 stateczności	wykonana	
z	zastosowaniem	opisanej	wcześniej	metody	redukcji	parametrów	c – φ.	

W	analizie	stateczności	pominięto	wpływ	ciśnień	spływowych,	co	niekiedy	może	mieć	
znaczenie	na	otrzymywane	warunki.	Konieczność	 tego	założenia	upraszczającego	wynika	
z	braku	danych	mogących	w	sposób	realistyczny	opisać	przebieg	ewentualnej	filtracji	wód,	
a	ponadto	bardzo	duży	zapas	współczynnika	stateczności	określonych	w	odpowiednich	do-
kumentach	(np.	[10])	umożliwia	stosowanie	niektórych	uproszczeń.	Bardzo	ważny	jest	także	
fakt	stosowania	materiałów	grubookruchowych,	które	zapewniają	brak	występowania	znacz-
nych	spadków	hydraulicznych,	co	w	efekcie	przekłada	się	na	niewielkie	wartości	pominię-
tych	w	obliczeniach	ciśnień	spływowych.

Rezultatem	wykonanych	analiz	 jest	przede	wszystkim	wartość	współczynnika	statecz-
ności,	 która	 określa	 zapas	 bezpieczeństwa	 budowanego	 nasypu	 w	 fazie	 jego	 użytkowa-
nia.	 Innym	 istotnym	wynikiem	obliczeń	 jest	 schemat	 zniszczenia	 odpowiadający	danemu	
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współczynnikowi	stateczności,	który	jest	widoczny	w	umiejscowieniu	powierzchni	pośliz-
gu.	W	przypadku	koniecznych	wzmocnień	informacja	ta	może	posłużyć	do	właściwego	ich	
zaprojektowania.

4.3.	Stateczność	skarp	nasypu	na	odcinku	A1	Maciejów–Sośnica

Model	numeryczny	rozważanego	zagadnienia	brzegowego	pokazano	na	rys.	2.	Składa	się	
on	z	7135	węzłów	oraz	6848	czworobocznych,	czterowęzłowych	elementów	skończonych.	
Wykorzystano	założenie	płaskiego	stanu	odkształcenia.	Wartości	najważniejszych	parame-
trów	modelu	Coulomba-Mohra	przyjęte	do	obliczeń	stateczności	dla	poszczególnych	stref	
materiałowych	zostały	zestawione	w	tabeli	1.	Dodatkowego	wyjaśnienia	wymaga	przyjęcie	
wysokich	wartości	parametrów	wytrzymałościowych	dla	grubookruchowego	materiału	bę-
dącego	zarówno	składnikiem	istniejących	nasypów,	 jak	 i	wykorzystanego	do	zalądowania	
oraz	zbudowania	nasypu.	O	ile	kąt	tarcia	wewnętrznego	nie	budzi	wątpliwości	w	przypad-
ku	gruntu	kamienistego	charakteryzującego	się	ostrymi	krawędziami,	to	relatywnie	wysoka	
spójność	wynika	ze	zjawiska	tzw.	interlockingu	(por.	[2,	7]).	Polega	ono	na	zazębianiu	się	
ziaren,	 co	nawet	w	przypadku	niewielkich	wartości	naprężeń	 średnich	daje	 znaczny	opór	
materiału	przeciwdziałający	odkształceniom	w	kierunku	stycznym.	Nie	wolno	tutaj	zapomi-
nać,	że	parametr	c	odnosi	się	do	naprężeń	stycznych,	a	nie	normalnych	rozciągających,	które	
dla	tego	typu	materiałów	są	oczywiście	równe	zero.	Aby	móc	to	uwzględnić	w	obliczeniach,	
należy	do	warunków	opisujących	powierzchnię	plastyczności	dołączyć	warunek	Rankinea	
ograniczający	wartość	naprężeń	rozciągających,	które	mogą	być	przenoszone	przez	rozpa-
trywany	 element.	Wartości	 parametrów	dla	 gruntu	wzmocnionego	 kolumnami	 kamienny-
mi	uzyskano	przy	wykorzystaniu	homogenizacji	obszaru.	Obliczano	każdorazowo	średnią	
ważoną	wartości	dla	słabego	gruntu	oraz	uformowanych	w	podłożu	kolumn	na	podstawie	
stosunku	objętości	kolumn	do	objętości	wzmocnionego	podłoża.	Wartości	parametrów	dla	
gruntów	rodzimych,	wobec	braku	wyników	badań	doświadczalnych,	przyjęto	na	podstawie	
[8]	oraz	normy	[11].

T a b e l a 	 1

Wartości parametrów materiałowych przyjęte do obliczeń (A1: odcinek Maciejów–Sośnica)

Nr	strefy	
materiałowej Rodzaj	i	stan	gruntu E

[MPa]
γ

[kN/m3]
c

[kPa]
φ
[°]

1 Nasyp	autostradowy	
(łupek	przywęglowy) 80 20 10 35

2 Materiał	do	zalądowania 120 19 5 42

3 Grunt	organiczny	wzmocniony	
kolumnami	kamiennymi 40 18 20 20

3A Grunt	organiczny	bez	wzmocnienia	
(grunt	rodzimy) 10 17 10 5

4 Nasyp	niekontrolowany	zagęszczany	
metodą	ciężkiego	ubijania 40 18 10 33

5 Ps,	średniozagęszczony	(grunt	rodzimy) 80 18 5 37
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4.4.	Stateczność	skarp	nasypu	na	odcinku	A4	Szarów–Brzesko

Model	numeryczny	wykorzystany	w	analizie	drugiego	z	przytoczonych	przykładów	poka-
zano	na	rys.	3,	a	wartości	najważniejszych	parametrów	materiałowych	zestawiono	w	tabeli	2.	
Liczba	czterowęzłowych	elementów	skończonych	wynosiła	w	tym	przypadku	3274,	a	węzłów	
3411.	Różnice	w	drugiej	z	prezentowanych	analiz	w	porównaniu	z	wcześniejszą	polegają	prze-
de	wszystkim	na	zastosowaniu	innego	rodzaju	materiału	do	wykonywania	nasypu.	Ze	względu	
na	 brak	materiałów	o	 strukturze	 okruchowej	 na	 terenie	 przedmiotowej	 budowy	A4	 (obszar	
wschodniej	Małopolski),	wykonawca	 był	 zmuszony	 zastosować	 do	wykonywania	 nasypów	
grunt	z	dokopu.	Aby	zapewnić	odpowiednie	parametry	mechaniczne	wbudowywanego	ma-
teriału,	zastosowano	stabilizację	wapnem.	Parametry	uzyskanego	materiału	przyjęto	na	pod-
stawie	[5]	(grunt	nr	1	w	tabeli	2).	Inne	parametry	materiałowe	założone	do	obliczeń	są	bardzo	
zbliżone	do	tych,	które	wykorzystano	w	pierwszej	z	prezentowanych	analiz.	Ponadto	można	
zauważyć,	że	w	tym	przypadku	nie	występował	problem	budowy	nasypu	na	terenie	o	znacz-
nym	pochyleniu,	co	na	pewno	będzie	mieć	wpływ	na	uzyskiwane	wyniki	analizy	stateczności.

T a b e l a 	 2

Wartości parametrów materiałowych przyjęte do obliczeń (A4: odcinek Szarów–Brzesko)

Nr	strefy	
materiałowej Rodzaj	i	stan	gruntu E

[MPa]
γ

[kN/m3]
c

[kPa]
φ
[°]

1 Nasyp	autostradowy	(grunt	z	wykopu	
stabilizowany	wapnem) 60 20 30 25

2 Materiał	do	zalądowania 120 19 5 42

3 Glina	+	Namuł	gliniasty	wzmocniony	
kolumnami	kamiennymi 40 18 20 20

4 Ps	+	Pd,	średniozagęszczony	
(grunt	rodzimy) 80 18 5 37

5 Grunt	organiczny	bez	wzmocnienia	
(grunt	rodzimy) 8 17 8 7

Rys.	2.	Model	numeryczny	do	analizy	stateczności	(A1:	odcinek	Maciejów–Sośnica)

Fig.	2.	Numerical	model	used	to	the	stability	analysis	(A1:	the	Maciejow–Sosnica	section)
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5. Dyskusja otrzymanych wyników analiz

Otrzymane	w	wyniku	wykonanych	obliczeń	powierzchnie	poślizgu	(zaznaczono	grubą	li-
nią)	dla	obydwu	rozpatrywanych	przekrojów	pokazano	na	rys.	4	i	5.	W	obydwu	przypadkach	
uzyskano	wartości	współczynników	stateczności	większe	niż	1,50,	zgodnie	z	rozporządze-
niem	[10].	Wyodrębnione	mechanizmy	zniszczenia	powodują	zsunięcie	się	skarpy	wzdłuż	
pierwotnego	 pochylenia	 terenu	 (przypadek	A1)	 lub	 powierzchni	 wynikłej	 ze	 wznoszenia	
skarpy	usytuowanej	na	słabym	podłożu	(przypadek	A4).	Wpływ	na	uzyskane	wyniki	niewąt-
pliwie	miało	użycie	materiałów	odznaczających	się	wysokimi	parametrami	mechanicznymi,	
zarówno	do	likwidacji	istniejącego	zalewiska,	jak	i	do	budowy	nasypu.

W	ramach	wykonanych	analiz	rozważano	również	przypadek	braku	wzmocnienia	podło-
ża	pod	nasypami	za	pomocą	kolumn	kamiennych.	Obliczenia	polegały	na	zastąpieniu	strefy	
materiałowej	nr	3	na	3A	(model	przedstawiony	na	rys.	2)	oraz	strefy	nr	3	materiałem	nr	5	
(model	na	rys.	3).	W	takim	wypadku	uzyskane	współczynniki	stateczności	wynoszą	odpo-
wiednio:	1,12	(A1)	oraz	1,15	(A4).	W	tym	drugim	przypadku	brak	zbieżności	obliczeń	wy-
nikał	z	braku	nośności	słabego	podłoża	pod	nasypami,	a	nie	lokalizacji	odkształceń	wzdłuż	
powierzchni	biegnącej	w	pobliżu	lica	skarpy.	Bardzo	podobne	wartości	Fs	uzyskano	dla	prze-
kroju	poprzecznego	zlokalizowanego	na	A1	odcinek	Piekary	Śl.–Maciejów	(obliczenia	nie	
prezentowane	w	niniejszym	artykule)	–	odpowiednio:	1,54	dla	podłoża	wzmocnionego	i	1,15	
dla	niezwzmocnionego.	Krzywa	poślizgu	w	tym	ostatnim	przypadku	również	odpowiadała	
utracie	 nośności	 podłoża	 na	 działające	 obciążenie	 przekazywane	 przez	 podstawę	 nasypu.	
Obydwa	te	przykłady	wskazują	celowość	wykonania	wzmocnienia	podłoża	pod	nasypami	
i	ich	nierzadko	znaczny	wpływ	na	stateczność.	

Oceniając	wyniki	uzyskane	w	artykule,	należy	stwierdzić,	że	własności	wytrzymałościowo- 
-deformacyjne	 stosowanego	materiału	mają	decydujący	wpływ	na	wartości	współczynnika	
stateczności,	który	w	świetle	obowiązujących	wymagań	jest	najważniejszym	parametrem	bez-
pieczeństwa	wykonywanej	budowli	komunikacyjnej.	Nie	mniej	ważne	jest	również	wzmocnie-
nie	słabego	podłoża	pod	nasypem,	którego	brak	może	spowodować	wystąpienie	nadmiernych	
osiadań	(zjawisko	nieanalizowane	w	niniejszym	artykule),	być	przyczyną	utraty	stateczności	
lub	nawet	nie	zapewniać	wystarczającej	nośności	podłoża	pod	budowany	nasyp.

Rys.	3.	Model	numeryczny	do	analizy	stateczności	(A4:	odcinek	Szarów–Brzesko)

Fig.	3.	Numerical	model	used	to	the	stability	analysis	(A4:	the	Szarów–Brzesko	section)
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6. Podsumowanie

Ponieważ	uzyskane	wartości	współczynników	stateczności,	oprócz	 jednego	przypadku	
A4,	 tylko	w	niewielkim	stopniu	przekraczają	wymagane	1,50,	szczególnie	 istotne	 jest	za-
pewnienie	niepogorszenia	korzystnych	własności	materiałowych	w	czasie	użytkowania	au-
tostrady.	Budowle	wykonywane	na	tak	specyficznych	terenach,	jakimi	są	obszary	zalewisk,	
muszą	być	przede	wszystkim	odporne	na	oddziaływanie	filtrującej	wody,	co	może	wystąpić	
w	czasie	zwiększonego	jej	poziomu.	Tę	własność	może	zapewnić	materiał	o	odpowiednim	
uziarnieniu.	Ważna	 jest	 również	 odporność	 na	wymywanie	 chemiczne,	 które	 także	może	
powodować	destrukcję	nasypów.	Żądane	właściwości	materiałowe	muszą	być	precyzyjnie	
zapisane	w	projektach	technicznych	i	innych	dokumentacjach	(np.	specyfikacje	techniczne),	
aby	nie	dopuścić	do	użycia	przez	wykonawcę	nieodpowiedniego	materiału.

Z	przytoczonych	analiz	wynika	również	konieczność	wykonywania	analiz	stateczności	
dla	wszystkich	opracowywanych	projektów	drogowych,	szczególnie	w	przypadkach	wystę-
powania	wysokich	nasypów,	które	są	zlokalizowane	w	trudnych	warunkach	terenowych	lub	
na	słabym	podłożu.

Rys.	4.	Powierzchnia	poślizgu,	Fs	=	1,54	(A1:	odcinek	Maciejów–Sośnica)

Fig.	4.	Slide	surface,	Fs	=	1,54	(A1:	the	Maciejów–Sośnica	section)

Rys.	5.	Powierzchnia	poślizgu,	Fs	=	2,00	(A4:	odcinek	Szarów–Brzesko)

Fig.	5.	Slide	surface,	Fs	=	2,00	(A4:	the	Szarów–Brzesko	section)
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