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WYKORZYSTANIE TRÓJWYMIAROWEJ ANALIZY
STATECZNOŚCI JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGANIA
PROJEKTOWANIA ZAPORY W ZMIENNYCH
WARUNKACH GEOLOGICZNYCH I MORFOLOGICZNYCH
APPLICATION OF THREE-DIMENSIONAL SLOPE
STABILITY ANALYSIS AS DESIGN TOOL OF EARTH DAM
IN COMPLEX GEOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL
CONDITIONS
Streszczenie
W artykule przedstawiono zakres oraz wyniki symulacji numerycznej rozwoju deformacji oraz zmiany poziomu
bezpieczeństwa składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most wraz ze wzrostem poziomu składowania.
Przedmiotem analizy był centralny odcinek zapory wschodniej, na którym obserwowane są znaczne przemieszczenia punktów kontrolowanych, będące wynikiem zalegania w głębokim podłożu słabej wkładki zaburzonych glacitektonicznie iłów trzeciorzędowych. Rozważano wpływ zmiennego zasięgu słabej wkładki gruntowej na wartość
współczynnika stateczności oraz zgodność z obserwacjami geodezyjnymi i rezultatami symulacji uzyskanymi na
modelach dwuwymiarowych. Przeprowadzono również analizę możliwości wzmocnienia obszarów narażonych na
największe deformacje za pomocą nasypu dociążającego.
Słowa kluczowe: deformacje, sprężysto-plastyczność, metoda elementów skończonych, analiza trójwymiarowa,
stateczność zapory
Abstract
The paper presents process and results of the numerically simulated deformation progress and the safety level of dam
of Żelazny Most tailings pond according to increase of storage level. The object of analysis is the highest, central east
section of dam, where the notable movements are observed. Thus are the results of the weak ground layer, in form of
disturbed glaciotectonic tertiary loam, remaining in the deep ground. The work is considering the influence of inconstant
weak ground insert widening on a stability coefficient and the compatibility with geodetic observation and simulated
results of 2D models. The next presented issue is the analysis of possible amplification of the most liable areas on the
greatest deformation – provided by loading berm extending.
Keywords: deformation, elastoplasticity, finite element method, slope stability, three dimensional analysis, dam
stability
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1. Wstęp
Ocena stateczności skarp budowli ziemnych wykonywana do celów projektowania ogranicza się zwykle do dwuwymiarowej analizy pewnej liczby odpowiednio przygotowanych
przekrojów obliczeniowych. Niekiedy takie podejście okazuje się jednak niewystarczające
lub prowadzi do sytuacji, w której jednoznaczna interpretacja wyników obliczeń jest trudna,
a nawet niemożliwa. Skomplikowana i zmienna budowa geologiczna podłoża wzdłuż trasy
budowli czy zmieniająca się w szerokich granicach geometria korpusu powodują, że zaniedbanie trójwymiarowego charakteru pracy konstrukcji prowadzi do znacznego, nieuzasadnionego przewymiarowania pewnych odcinków wraz z równoczesnym przeciążeniem innych.
W konsekwencji wybrane rozwiązanie może okazać się zarówno nieekonomiczne, jak i nie
dość bezpieczne. Autorzy niniejszego artykułu natrafili na podobny jak się wydaje przypadek, kiedy redukcja przyrostów deformacji zapory poprzez wykonanie nasypu dociążającego
stopę budowli przyniosła efekty wyraźnie przekraczające oczekiwania. Powstało wówczas
domniemanie, że w podobnej skali mogła ulec poprawie ogólna stateczność zapory.
W artykule przedstawiono wyniki trójwymiarowej symulacji numerycznej rozwoju deformacji oraz towarzyszących im zmian poziomu bezpieczeństwa odcinka zapory stanowiącej obwałowanie ograniczające składowisko odpadów górniczych Żelazny Most. Przedmiotem analizy był najwyższy, centralny odcinek zapory wschodniej, na którym obserwowane są
największe przemieszczenia punktów kontrolowanych, będące prawdopodobnie wynikiem
zalegania w głębokim podłożu słabej, podatnej wkładki zaburzonych glacitektonicznie iłów
trzeciorzędowych. Zapora ta jest systematycznie i równomiernie nadbudowywana metodą „do wewnątrz” od początku istnienia składowiska, tj. od 1977 r. W artykule rozważany
jest wpływ zmiennego zasięgu słabej wkładki na wartość współczynnika stateczności oraz
zgodność z obserwacjami geodezyjnymi i rezultatami symulacji uzyskanymi na modelach
dwuwymiarowych. Zbadano również skuteczność poprawy stateczności zapory za pomocą
nasypu dociążającego podpierającego stopę skarpy odpowietrznej.
Symulacje wykonano za pomocą pakietu programów metody elementów skończonych
Z_Soil firmy ZACE. Łącznie przygotowano dwanaście modeli, które analizowano przy różnych wariantach zasięgu słabej wkładki gruntowej oraz różnych szerokościach nasypu dociążającego. Kalibrację modelu oparto na kryterium zgodności pomierzonych i obliczonych
przemieszczeń w wybranych profilach inklinometrycznych i kontrolowanych punktach geodezyjnych.
Wszystkie opisywane obliczenia wykonano przy założeniu hydrostatycznego rozkładu
ciśnień porowych w podłożu i osadach. Przyjęto, że na całym obszarze przedpola zapory
zwierciadło wód gruntowych pokrywa się z powierzchnią terenu, zaś krzywa depresji w korpusie zapory i osadach opada liniowo od granicy stawu osadowego, oddalonej o 200 m od
korony zapory, w kierunku zewnętrznej krawędzi stopy skarpy odpowietrznej, gdzie znajduje się drenaż podstawowy. Jest to równoznaczne założeniu, że rozbudowa obiektu przebiegać
będzie w tempie umożliwiającym całkowite rozproszenie nadwyżek ciśnień porowych we
wszystkich warstwach podłoża.

139
2. Schematy obliczeniowe i parametry materiałowe
Obszar, na którym zlokalizowane jest składowisko, podlegał zlodowaceniom południowo-polskiemu oraz środkowo-polskiemu. Deformacje glacitektoniczne wywołały przewarstwienia i nasunięcia, w których występują gliny zwałowe i utwory piaszczysto-żwirowe pochodzenia wodno-lodowcowego z iłami reprezentującymi spoiste utwory trzeciorzędowe. Są
one silnie i wielokierunkowo zlustrowane. Iły w strefie powierzchniowej wykazują przeobrażenia o charakterze soliflukcyjnym. Efekt działania zlodowaceń jest szczególnie wyraźny
w podłożu środkowej części zapory wschodniej. Plan tego odcinka przedstawiono na rys. 1.
Ze względu na skomplikowaną budowę podłoża, wynikającą z dużej liczby cienkich przekładek o niewielkim zasięgu, dla celów budowy modelu numerycznego dokonano uogólnienia schematu, polegającego na wydzieleniu pakietów warstw o podobnych właściwościach
i przypisaniu im uśrednionych wartości parametrów materiałowych zgodnie z [5, 6].

Rys. 1. Plan analizowanego odcinka zapory
Fig. 1. Plan of analysed dam’s section

Podział na strefy materiałowe zilustrowano na rys. 2 i 3. Wartości parametrów przypisanych wydzielonym strefom przedstawiono w tabeli 1. Tabela zawiera wartości skorygowane
w wyniku kalibracji modelu dla dwóch z pięciu wyjściowych wariantów, najlepiej dopasowujących wyniki symulacji do wartości obserwowanych. Lokalizację węzłów wyselekcjonowanych do kalibracji pokazano na rys. 5a. Dodatkowo, w celu oszacowania wpływu
trójwymiarowości modelowanych zjawisk na wyniki obliczeń, wykonano symulacje dla modelu dwuwymiarowego w płaskim stanie odkształcenia w przekroju poprzecznym, w którym zlokalizowane są repery kontrolowane. W obydwu modelach wykorzystano sprężysto-plastyczny model materiału z warunkiem plastyczności Mohra-Coulomba oraz takie same
wartości parametrów materiałowych. Średnią sztywność warstw podłoża dopasowywano
zgodnie z ogólnymi założeniami modelu Hardening Soil, proporcjonalnie do pionowych na-
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prężeń normalnych in situ. W tym celu obszary materiałowe podzielono na poziome podwarstwy, w których korygowano wartość modułu odkształcenia w stosunku do wartości średniej,
proporcjonalnie do zagłębienia poniżej poziomu pierwotnego terenu. Zgodnie z zaleceniem
zawartym w dokumentacji [5] przyjęto średni współczynnik wzrostu wartości modułu ściśliwości równy 1,15 na każde 10 m wzrostu głębokości. Na rys. 6 przedstawiono wykresy
ilustrujące rozwój w czasie obserwowanych i obliczonych przemieszczeń poziomych wybranych punktów kontrolowanych i odpowiadających im węzłów siatki MES uzyskanych
z modeli 3D i 2D w najwyższym przekroju zapory.
Ze względu na słabsze rozpoznanie głębokiego podłoża i brak możliwości precyzyjnej
identyfikacji zasięgu słabej wkładki iłów, zalegającej na rzędnych ok. 40–50 m n.p.m., tj.
na głębokości przekraczającej 70 m poniżej pierwotnego terenu, przeanalizowano dwa warianty jej lokalizacji (rys. 4). Pierwszy – bardziej prawdopodobny – objął obszar, na którym
wkładka została nawiercona podczas badań geologicznych. W drugim przyjęto, że wkładka
podściela cały obszar schematu obliczeniowego. Dla obu wariantów wyznaczono przemieszczenia poziome i pionowe reperów kontrolowanych należących do linii obserwacyjnej na
koronie zapory podstawowej (rys. 5b). Dopiero kilkukrotne zwiększenie parametru sztywności warstw iłu zalegającego w podłożu trzeciorzędowym (wariant 2) pozwoliło uzyskać
zgodność przemieszczeń obliczonych i obserwowanych.
Wyniki obliczeń przedstawiają wykresy na rys. 7, a odpowiadające im wyniki obserwacji
– rys. 8. Porównanie wyników obliczeń z obserwacjami pozwoliło jako najbardziej prawdopodobny wskazać schemat z wkładką wąską.
W celu odwzorowania przebiegu nadbudowy składowiska, kontroli procesu rozwoju deformacji oraz naprężeń w podłożu i nasypie przyjęto następujące etapy wznoszenia obiektu:
–– Etap 1 objął nadbudowę od poziomu pierwotnego terenu (najniższa rzędna ok. 110 m
n.p.m.) do rzędnej 135 m n.p.m., co odpowiada okresowi lat 1977–1984.
–– Etapy od 2 do 7 odwzorowywały nadbudowę warstwami o wysokości 5 m co 4 lata. Zakończyły się w roku 2008, gdy korona zapory osiągnęła rzędną 165 m n.p.m.
–– Etap 8 polegał na przesunięciu osi zapory do wnętrza składowiska i utworzeniu tzw. plateau oraz budowie pierwszego etapu – obecnie już istniejącego – dociążenia podstawy do
rzędnej korony zapory podstawowej.
–– W etapie 9 obiekt został podniesiony do rzędnej 170 m n.p.m., a nasyp dociążający poszerzony o 100 m. Zakończenie tego etapu przypadło na rok 2012.
–– Etapy od 10 do 16 modelują projektowaną nadbudowę kolejnymi warstwami o wysokości
5 m, w odstępach co 4 lata. Modelowana nadbudowa zakończy się w roku 2040, na rzędnej 205 m n.p.m.
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Rys. 2. Schemat obliczeniowy – geometria z podziałem na strefy materiałowe
Fig. 2. Calculation model – geometry and material zones

Podczas kalibracji modeli stwierdzono, że przy identycznych wartościach parametrów
materiałowych model dwuwymiarowy charakteryzuje się zdecydowaną skłonnością do zawyżania przyrostów przemieszczeń, zaś modele trójwymiarowe zawyżają je przy bocznych
ścianach modelu, jednocześnie zaniżając w części centralnej. Model z wkładką słabą podścielającą cały schemat obliczeniowy charakteryzuje się nienaturalnie małym zróżnicowaniem
deformacji w kierunku równoległym do osi zapory. Można więc domniemywać, że badany
przypadek ujawnia duże znaczenie trójwymiarowego charakteru pracy podłoża i zapory. Ponadto przy nieznacznym niedoszacowaniu średniej podatności największych obszarów materiałowych może znacznie przeszacowywać zasięg wkładki słabej w kierunku prostopadłym
do osi zapory. Analiza stateczności wykonana z wykorzystaniem tak przygotowanych schematów obliczeniowych nie powinna więc zawyżać współczynników stateczności w stosunku
do wartości rzeczywistych.
3. Analiza stateczności
Analizę stateczności przeprowadzono z zastosowaniem metody proporcjonalnej redukcji
parametrów wytrzymałościowych (tzw. redukcji c-fi) dla następujących rzędnych nadbudowy (m n.p.m.): 170, 180, 190 i 200 w wariantach z istniejącym oraz poszerzonym nasypem dociążającym. W tabeli 2 zestawiono wyniki obliczeń stateczności uzyskane dla dwóch
wybranych w drodze kalibracji zestawów wartości parametrów materiałowych (wariant 1
i 2) oraz dwóch zasięgów wkładki słabych iłów. Tabela zawiera wyniki uwzględniające dociążenie aktualnie istniejące i poszerzone o maksymalną możliwą ze względów formalnoadministracyjnych wartość, równą 100 m. Rzędną korony nasypu dociążającego przyjęto na
poziomie korony zapory podstawowej, tj. 135 m n.p.m., a nachylenie skarpy – 1:3. Nasyp
ma długość przekraczającą nieznacznie 1 km, a maksymalną wysokość równą ok. 25 m. Przy
bocznych ścianach schematu obliczeniowego, ze względu na ukształtowanie naturalnej powierzchni terenu, ulega prawie całkowitemu wyklinowaniu. Dla pierwszego etapu analizy –
rz. 170 m n.p.m. – sprawdzono stateczność zapory przed wykonaniem aktualnie istniejącego
dociążenia (A) oraz po jego wykonaniu (B).

Fig. 3. Material zoning – description and designation used in text

Rys. 3. Podział na strefy materiałowe – opis i oznaczenia stosowane w tekście
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Fig. 5. Layout of benchmarks – calibration nodes on model surface

Rys. 5. Rozmieszczenie reperów kontrolowanych – węzłów kalibracji na powierzchni modelu

Fig. 4. Opened layouts of weak clay layer

Rys. 4. Odkryte widoki lokalizacji wkładki słabych iłów
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Rys. 7. Obliczone przemieszczenia poziome punktów kontrolowanych na koronie zapory w latach 2003–2009

Fig. 7. Calculated horizontal displacements of benchmarks on crest of dam between years 2003–2009

Fig. 6. Measured and calculated horizontal displacements of benchmarks 207.3 and 208.3 (1984–2008)

Rys. 6. Pomierzone i obliczone przemieszczenia poziome punktów kontrolowanych 207.3 i 208.3 (1984–2008)
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Fig. 8. Obserwed horizontal displacements of benchmarks on crest of dam between years 2003–2011

Rys. 8. Obserwowane przemieszczenia poziome punktów kontrolowanych na koronie zapory w latach 2003–2011
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Ta b e l a 1
Zestawienie parametrów materiałowych (wariant 1/wariant 2)
ν
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[–]
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[°]
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70000

20,0
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6

Niezagęszczane
osady składowiska
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1
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2
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1,40
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–
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–
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wkładka szeroka

współczynnik stateczności SF
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rozszerzone

wkładka wąska

Parametry materiałowe – wariant 2

(A) – przed rozpoczęciem budowy istniejącego dociążenia; (B) – po zakończeniu budowy istniejącego dociążenia
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180,0

1,80

–

1,35

170,0

dociążenie
istniejące

wkładka szeroka

współczynnik stateczności SF

dociążenie
rozszerzone

(B)
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Parametry materiałowe – wariant 1

170,0(A)

Rzędna składowania
[m n.p.m.]

Zestawienie wyników analizy stateczności
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Na rysunku 9 przedstawiono graficzne zobrazowanie granic potencjalnych osuwisk
dla kolejnych etapów nadbudowy schematu z wąską wkładką słabych iłów w podłożu,
z uwzględnieniem istniejącego dociążenia, poczynając od rzędnej składowania 170 m n.p.m.,
bezpośrednio przed jego wybudowaniem. Na rysunku znajdują się również mapy ilustrujące rozwój przemieszczeń poziomych, rozpięte na przekrojach porzecznych zapory. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że przemieszczenia poziome wyraźnie dominują w procesie deformacji zapory i podłoża. Na rys. 10 pokazano podobne zobrazowanie dla wariantu
z rozszerzonym dociążeniem, poczynając od rz. składowania równej 180 m n.p.m. W obu
przypadkach charakter rozwoju deformacji jest bardzo podobny, choć rozszerzony nasyp
dociążający wyraźnie poprawia równomierność ich rozkładu wzdłuż osi zapory i redukuje
maksymalne wartości przemieszczeń poziomych o 5 do 8 cm, tj. o blisko 10%. Zdecydowanie poprawia również poziom stateczności zapory, zwiększając nadwyżkę sił utrzymujących
o ok. 50%. Pierwszy – istniejący – etap dociążenia powoduje przesunięcie potencjalnej bryły
osuwiska w kierunku południowym i przyklejenie jej do brzegu schematu obliczeniowego.
Można więc domniemywać, że stateczność centralnej części zapory jest wyższa niż wynika to z uzyskanych wartości współczynników stateczności, choć trudno ocenić jak dużo.
Rozszerzone dociążenie powoduje również zanik wyraźnych granic potencjalnego osuwiska,
które odbudowują się dopiero po osiągnięciu rzędnej składowania równej 200 m n.p.m., tym
razem przy północnej ścianie schematu obliczeniowego.
Maksymalne przemieszczenia poziome koncentrują się w centralnej części schematu obliczeniowego, sięgając wkładki słabych iłów. Po osiągnięciu rzędnej składowania równej
190 m n.p.m. strefa ta zaczyna się rozdzielać, a jedna jej część wznosi się i przesuwa się
w kierunku wnętrza składowiska.
W przypadku wkładki słabej podścielającej cały schemat obliczeniowy, strefa potencjalnego osuwiska pozostaje przesunięta do północnej części zapory, jednak nie dotyka do
bocznej ściany schematu obliczeniowego (rys. 10). Dopiero po osiągnięciu rzędnej 190 m
n.p.m. – podobnie jak w przypadku wkładki wąskiej – wyraźnie dominować zaczyna osuwisko przyklejone do południowej ściany schematu. Prawdopodobnie do niego odnoszą się
obliczone dla rzędnych 190 i 200 m n.p.m. wartości współczynników stateczności. W sensie nadwyżki sił utrzymujących, są one o ok. połowę niższe od otrzymanych dla schematu
z wkładką wąską. Zdaje się to potwierdzać tezę o znaczeniu tej wkładki dla bezpieczeństwa
obiektu. W tym przypadku rozbudowa nasypu dociążającego okazuje się być szczególnie
skuteczna, podnosząc poziom stateczności do wartości porównywalnych z otrzymanymi dla
schematów z wkładką wąską, mimo zdecydowanie gorszych warunków posadowienia zapory. Rozszerzone dociążenie skutecznie wyrównuje przemieszczenia poziome wzdłuż osi zapory. Tym razem jednak strefy potencjalnych osuwisk dla wysokich poziomów składowania
inicjują się przy obu bocznych ścianach schematu obliczeniowego. Ich też dotyczą zapewne
obliczone wartości współczynników stateczności.
Dwuwymiarowa analiza stateczności w płaskim stanie odkształcenia [9], wykonana również metodą c-fi redukcji dla zgodnej generalizacji podłoża i identycznych wartości parametrów materiałowych, w środkowym przekroju opisywanego schematu 3D z uwzględnieniem
istniejącego dociążenia, dała dla podobnych etapów nadbudowy współczynniki stateczności
o wartościach nie przekraczających 1,10. Nawet więc dla wkładki słabej podścielającej cały
schemat obliczeniowy, uwzględnienie trójwymiarowego charakteru pracy budowli i podłoża
pozwala uniknąć pominięcia ok. połowy sił utrzymujących.

d)

c)

Fig. 9. Failure zones and distribution of horizontal displacement; existing loading berm, narrow weak insert: a) storage altitude at 170 m.a.s.l., before berm construction – shape of potential
slip surface obtained from c-fi reduction, b) storage altitude at 170 m.a.s.l., before berm construction – color contours of horizontal displacements, c) storage altitude at 200 m.a.s.l.,
with existing berm – shape of potential slip surface from c-fi reduction, d) storage altitude at 200 m.a.s.l., with existing berm – color contours of horizontal displacements

Rys. 9. Strefy poślizgu i rozkłady przemieszczeń poziomych; istniejące dociążenie, wąska wkładka słaba: a) rz. składowania 170 m n.p.m. przed wybudowaniem istniejącego dociążenia –
kształt potencjalnej strefy poślizgu po redukcji c-fi, b) rz. składowania 170 m n.p.m. przed wybudowaniem istniejącego dociążenia – mapy rozkładu przemieszczeń poziomych,
c) rz. składowania 200 m n.p.m. z istniejącym dociążeniem, kształt potencjalnej strefy poślizgu po redukcji c-fi, d) rz. składowania 200 m n.p.m. z istniejącym dociążeniem, mapy rozkładu
przemieszczeń poziomych
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a)
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W analizie 3D współczynnik stateczności nie spada nigdy poniżej 1,2. Analiza wyników
zawartych w tabeli 2 pozwala przypuszczać, że jego rzeczywista wartość, z uwzględnieniem
istniejącego dociążenia, zawiera się w przedziale 1,20–1,45.
4. Prognoza rozwoju przemieszczeń
Ważnym i interesującym problemem jest oszacowanie wpływu rozbudowy dociążeń na
rozwój przemieszczeń punktów kontrolowanych, objętych systemem monitoringu geodezyjnego. Wykresy deformacji linii obserwacyjnej zlokalizowanej na koronie zapory podstawowej przedstawiono na rys. 11. Prezentują one rozkłady przyrostów przemieszczeń obliczone
dla drugiego – sztywniejszego – wariantu parametrów materiałowych, z uwzględnieniem
istniejącego i rozszerzonego dociążenia. Dla łatwiejszego porównania, dociążenia w obu
przypadkach przyłożono zamiennie przy rzędnej składowania równej 170 m n.p.m. Przedstawiono wyniki symulacji zarówno dla wariantu wąskiej, jak i szerokiej wkładki słabych iłów.
Przyrosty przemieszczeń wyznaczone zostały w odniesieniu do kształtu linii obserwacyjnej
odpowiadającemu poziomowi składowania równemu 160 m n.p.m. Na rys. 12 przedstawiono
całkowite przemieszczenia węzłów siatki MES, znajdujących się na pionowej osi wyprowadzonej z korony zapory podstawowej w przekroju 16E. Odpowiada on środkowemu przekrojowi poprzecznemu schematu obliczeniowego.
Na rysunku 12 przedstawiono całkowite przemieszczenia węzłów siatki MES znajdujących się na pionowej osi wyprowadzonej z korony zapory podstawowej w przekroju 16E.
Odpowiada on środkowemu przekrojowi poprzecznemu schematu obliczeniowego.
Pomimo przyjęcia zawyżonej w stosunku do wyników obserwacji sztywności warstw
podłoża, budowa nasypu dociążającego wywołuje lokalnie znaczny, gwałtowny przyrost
przemieszczeń korony zapory podstawowej – maksymalnie blisko 40 mm w przypadku dociążenia istniejącego i 60 mm w przypadku dociążenia rozszerzonego. Wartości te są bardzo
podobne zarówno dla schematu z wąską, jak i szeroką wkładką słabych iłów. Wyniki symulacji potwierdzono obserwacjami zgromadzonymi po wykonaniu istniejącego dociążenia. Po wyczerpaniu przyrostów przemieszczeń wywołanych budową dociążenia, prędkość
deformacji poziomych zapory podstawowej spada nieco poniżej wartości obserwowanych
w poprzednich etapach nadbudowy. Wejście procesu w tę fazę zdają się potwierdzać wyniki
ostatnich obserwacji geodezyjnych.
\
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Fig. 10. Failure zones and distribution of horizontal displacement; existing loading berm, wide weak insert: a) storage altitude at 170 m.a.s.l., before berm construction – shape of potential slip
surface obtained from c-fi reduction, b) storage altitude at 170 m.a.s.l., before berm construction – color contours of horizontal displacements, c) storage altitude at 200 m.a.s.l., with existing
berm – shape of potential slip surface from c-fi reduction, d) storage altitude at 200 m.a.s.l., with existing berm – color contours of horizontal displacements

Rys. 10. Strefy poślizgu i rozkłady przemieszczeń poziomych; istniejące dociążenie, szeroka wkładka słaba: a) rz. składowania 170 m n.p.m. przed wybudowaniem istniejącego dociążenia –
kształt potencjalnej strefy poślizgu po redukcji c-fi, b) rz. składowania 170 m n.p.m. przed wybudowaniem istniejącego dociążenia – mapy rozkładu przemieszczeń poziomych,
c) rz. składowania 200 m n.p.m. z istniejącym dociążeniem, kształt potencjalnej strefy poślizgu po redukcji c-fi, d) rz. składowania 200 m n.p.m. z istniejącym dociążeniem, mapy rozkładu
przemieszczeń poziomych
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Fig. 11. Influence of loading berms on horizontal deformation of starter dam

Rys. 11. Wpływ dociążeń na rozwój deformacji poziomych zapory podstawowej
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Fig. 12. Influence of loading berms on horizontal deformation of starter dam

Rys. 12. Wpływ dociążeń na rozwój deformacji poziomych zapory podstawowej
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5. Wnioski
Wykorzystanie trójwymiarowej analizy stateczności pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków:
1. W przypadku budowli o bardzo dużych rozmiarach i ciężarze, której oddziaływanie rozciąga się na znaczny obszar i sięga głęboko w podłoże, analiza ograniczona do modelu
dwuwymiarowego, odwzorowującego najniekorzystniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa i użytkowalności warunki pracy, może prowadzić do nieekonomicznych lub nieprawidłowych rozwiązań technicznych. W znacznym stopniu ogranicza też wiarygodność
interpretacji uzyskanych wyników, nawet wówczas gdy przestrzenna zmienność geometrii i właściwości materiałowych wydaje się niewielka.
2. W warunkach dużej zmienności geometrii budowli lub warunków jej posadowienia, nawet znacznie uproszczona analiza trójwymiarowa daje możliwość pełniejszej i bardziej
wiarygodnej interpretacji oraz oceny ilościowej podstawowych parametrów projektowanej budowli i procesów, którym będzie podlegać w czasie eksploatacji. Pozwala zatem na
bardziej poprawną i precyzyjną interpretację wyników ewentualnego monitoringu oraz
wczesną identyfikację zagrożeń i anomalii.
3. W opisywanym przypadku, mimo wprowadzenia dużych uproszczeń, uzyskano dobrą
zgodność jakościową i zadowalającą zgodność ilościową wyników symulacji z wieloletnimi obserwacjami zgromadzonymi w ramach monitoringu geodezyjnego. Potwierdzono
znaczenie trójwymiarowej współpracy obszarów słabszych i bardziej podatnych z sąsiadującymi z nimi mocniejszymi i sztywniejszymi, uzyskując wzrost zapasu bezpieczeństwa, w sensie nadwyżki sił utrzymujących, o co najmniej 100%, w stosunku do wyników
równoważnej analizy 2D.
4. Analiza 3D pozwoliła również na weryfikację równorzędnych hipotez dototyczących budowy geologicznej głębokiego podłoża w zakresie warstw krytycznych z punktu widzenia
bezpieczeństwa obiektu i określenia parametrów sztwności głębokich warstw iłu zalegającego w podłożu trzeciorzędowym.
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