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Wpływ degradacji parametrów 
mechanicznych odpadów kopalnianych
na stateczność skarpy głębokiego wykopu
Influence of DEGRADATION OF MECHANICAL 
PARAMETERS OF MINING WASTE ON SLOPE
STABILITY OF DEEP EXCAVATION
Streszczenie
W zwałowisku kamienistych materiałów pogórniczych wykonany został wykop o długości ok.
160 m i głębokości dochodzącej do 28 m. Wykop odsłonił częściowo biegnący w jego sąsiedztwie rurociąg tłoczny w postaci dwóch rur φ 630 mm z polietylenu. Nachylenie skarp wykopu
jest zmienne i waha się w pomiędzy 33 a 52°. Wietrzenie materiału hałdy prowadzi do obniżenia stateczności skarpy i rodzi zagrożenie osuwiskiem oraz zerwaniem rurociągu.
W referacie zaprezentowano analizę stateczności skarpy głębokiego wykopu o zmiennym nachyleniu i zróżnicowanej wytrzymałości. Analizy przeprowadzono metodą elementów skończonych, a współczynnik bezpieczeństwa wyznaczono zgodnie z procedurą redukcji wytrzymałości na ścinanie. W wyniku analiz określono stopień zagrożenia rurociągu tłocznego dla
postępującego procesu wietrzenia materiału hałdy.
Słowa kluczowe: stateczność skarpy, metoda elementów skończonych, metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie
Abstract
In the post-mining waste material an excavation was made with a length of approximately 160
m and a depth of up to 28 m. The excavation partially uncovered a polyethylene pipeline running along in the close vicinity. The slope of the excavation is variable and ranges between 33
and 52°. Weathering of the waste leads to a reduction in slope stability and produces the danger
of a landslide and rupture of the pipeline.
The paper presents analyses of slope stability of deep excavation with variable inclination and
variable strength. Analyses were carried out by finite element method, and the safety factor was
determined based on the shear strength reduction procedure. As a result, the degree of hazard to
the pipeline was evaluated in progressive mine waste weathering conditions.
Keywords: slope stability, finite element method, shear strength reduction method
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Oznaczenia
spójność,
kąt tarcia wewnętrznego,
spójność wyznaczona w aparacie bezpośredniego ścinania,
kąt tarcia wewnętrznego wyznaczony w aparacie bezpośredniego ścinania,
współczynnik stateczności skarpy.
1. Wstęp

Jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu Śląska są hałdy powstałe w wyniku składowania materiałów odpadowych, powstających przy wydobyciu kopalin. Wysokość
zwałowisk dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Często składowiska komponują się z otoczeniem, podlegają rekultywacji i są zagospodarowywane jako tereny rekreacyjne. W wielu
przypadkach zwałowiska stanowią swego rodzaju magazyn kruszyw budowlanych, wykorzystywanych przy realizacji robót ziemnych, wzmacnianiu słabych podłoży i konstrukcji
nasypów drogowych.
Zdarza się, że w trakcie pobierania materiałów odpadowych z hałd odsłonięta zostaje
infrastruktura podziemna, umieszczona wewnątrz zwałowiska. Nadgorliwe dążenie do pozyskania relatywnie taniego materiału może doprowadzić do powstania zagrożenia istniejących
instalacji, gdy znajdą się one niebezpiecznie blisko krawędzi skarpy wyrobiska.
W dalszej części referatu opisany jest przypadek rurociągu tłocznego odsłoniętego w wyniku wybrania materiału hałdowego. Duże nachylenie skarpy głębokiego wykopu oraz ekspozycja na działanie czynników atmosferycznych odsłoniętych warstw odpadów pogórniczych
(głównie łupków przywęglowych pochodzących z tzw. skały płonnej) stwarzało zagrożenie utraty jej stateczności, a w konsekwencji obsunięcia się i zerwania rurociągu tłocznego.
W miarę upływu czasu postępowała redukcja wytrzymałości coraz większej objętości odpadów w rejonie skarpy. Rurociąg odprowadza ścieki do oczyszczalni z kilku śląskich miast
w okolicy Bytomia oraz samego Bytomia. Przeprowadzone analizy numeryczne stateczności
skarpy pozwoliły na określenie stopnia zagrożenia rurociągu.
2. Przedstawienie problemu
Na hałdzie składowano odpady pochodzące z wydobycia i przeróbki rud cynku i ołowiu
oraz gruboziarnistą frakcję skały płonnej. Zwałowisko jest porośnięte samosiejkami drzew
i krzewów. Przez jego teren, na niewielkiej głębokości pod powierzchnią terenu, poprowadzony został rurociąg tłoczny (rys. 1). Rurociąg składa się z dwóch rur o średnicy 630 mm
wykonanych z polietylenu.
W bezpośrednim sąsiedztwie rurociągu tłocznego wykonano wykop o głębokości dochodzącej do 20–28 m. Skarpa wykopu, w której poprowadzony jest rurociąg, ma zróżnicowane
nachylenie, oscylujące w granicach 33–52 (rys. 2). Przeciwległa skarpa jest znacznie bardziej stroma, częściowo niemal pionowa, ze względu na silnie zagęszczony drobnoziarnisty
piasek (piasek drobny, piasek pylasty). Na dnie wykopu zbiera się woda opadowa, której
poziom zmienia się w zależności od intensywności opadów.

167

Rys. 1. Widok rurociągu tłocznego biegnącego przez hałdę kopalnianą
Fig. 1. View of the pipeline passing through the mine dump

Rys. 2. Widok głębokiego wykopu na terenie hałdy
Fig. 2. View of the deep excavation in the mine dump

W celu inwentaryzacji ukształtowania terenu wykonano pomiary geodezyjne. Mapa sytuacyjno-wysokościowa po trasie rurociągu tłocznego przedstawiona jest na rys. 3.
W wyniku wykonania wykopu rurociąg został częściowo odsłonięty. W związku z dużym
nachyleniem skarpy i powierzchniowym rozluźnieniem materiału hałdowego następowało
stopniowe obsypywanie się odpadów, a długość odsłonięcia wzrastała. Rurociąg częściowo pozbawiony został podparcia od strony podłoża, przy jednocześnie zwiększającym się
parciu od strony korony skarpy. Odsłoniętą część rurociągu przedstawiono na rys. 3 linią
niebieską.
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Rys. 3. Plan sytuacyjny hałdy z rurociągiem tłocznym
Fig. 3. Location plan with the pipeline

Postępujące obsypywanie się skarpy stwarzało zagrożenie dla rurociągu. Wietrzenie
przypowierzchniowej warstwy materiału hałdowego w wyniku działania czynników atmosferycznych groziło gwałtownym osuwiskiem i przerwaniem ciągłości rurociągu. Należało
zatem określić stopień zagrożenia utratą stateczności, co miało stanowić podstawę do podjęcia działań zabezpieczających.
3. Charakterystyka zwałowisk pokopalnianych
Najczęściej składowanymi odpadami są okruchy skały płonnej, jako pozostałość po wydobyciu węgla kamiennego, oraz odpady pohutnicze pochodzące z procesu przetwórstwa
rudonośnych skał. Zwałowany materiał skalny z kopalń można podzielić na dwie grupy.
Większość materiału to iłowce i mułowce, resztę stanowią łupki węglowe, piaskowce i żwirowce. Sporadycznie występują wapienie i zlepieńce.
Skały ilaste (iłowce i łupki ilaste) to skały o strukturze masywnej. Występują one często
w bezpośrednim sąsiedztwie pokładów węgla oraz w samych pokładach jako wkładki i przewarstwienia. W składzie mineralnym iłowców przeważają minerały grupy kaolinitu i illitu,
jak również warstw mieszanych illitowo-montmorillonitowych. Właśnie te ostatnie warstwy
są najbardziej pęczniejącymi z minerałów ilastych [1].

169
Skały ilaste w zależności od struktury minerałów ilastych (uporządkowanej lub nieuporządkowanej) charakteryzują się różnym stopniem rozmywalności i niewielką plastycznością. Iłowce zwięzłe nie wykazują plastyczności. Natomiast mułowce to skały o strukturze
i teksturze masywnej, zbitej, sporadycznie uwarstwionej. Ich skład mineralny jest zbliżony
do drobnoziarnistych piaskowców o spoiwie ilastym.
Mułowce o spoiwie węglanowym zawierają pewną ilość dolomitu. Nie są rozmywalne
w wodzie i charakteryzują się znaczną wytrzymałością mechaniczną. Łupki węglanowe reprezentują grupę skał węglanowych. Piaskowce to skały okruchowe. Piaskowce serii karbońskiej na ogół charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną.
Właściwości fizyczne, chemiczne, a także rozwój procesów erozyjnych zwałów determinowane są głównie przez iłowce i mułowce. To one podlegają najszybszym i najsilniejszym zmianom. Na zwałach świeżo usypanych i nieprzepalonych przeważa tzw. szkielet
kamienny. Już w trakcie usypywania materiału skalnego na zwałach dochodzi do częściowej
segregacji: materiał grubszy stacza się w dół zwałów, w wyniku czego w dolnych partiach
występują duże przestrzenie wypełnione powietrzem, natomiast w górnych partiach zwału dominuje materiał drobnoziarnisty. Ponadto skład granulometryczny zwałów zmienia się
wraz z wiekiem. Na zwałach świeżo usypanych przeważa szkielet kamienisty, a w starszych
rośnie ilość części ziemistych.
Ze względu na dużą porowatość zwałowisk woda opadowa szybko przenika w głąb,
a warstwy przypowierzchniowe szybko ulegają przesuszeniu. Takie zjawisko zachodzi głównie w hałdach odpadów nieprzepalonych. Hałdy odpadów przepalonych cechuje większa
kapilarność, co skutkuje większą zawartością wody w porach materiału skalnego.
Szybkość rozkładu skał składowanych na zwałach zależy od intensywności procesu wietrzenia. Wskutek wietrzenia fizycznego następuje głównie rozkład łupków, zwietrzelina zaś
ulega wypłukaniu w głąb lub przemieszcza się w dół zwału. Intensywny proces wietrzenia
fizycznego okruchów skalnych zwiększa ich powierzchnię kontaktu z wodą, co powoduje
nasilanie się procesu uwalniania łatwo rozpuszczalnych soli chlorkowych i siarczanowych
oraz wzmaga ich migrację.
Wietrzenie chemiczne ma istotny wpływ na właściwości materiału zwałowanego. Podczas wietrzenia chemicznego na zwałowiskach przebiegają takie procesy, jak: reakcje utleniania i redukcji, hydratacja, hydroliza, karbonatyzacja.
Procesy wietrzenia zachodzą szybciej na zwałach nieprzepalonych niż na przepalonych.
Po przepaleniu materiał staje się bardziej odporny, zwłaszcza na wietrzenie fizyczne. Wietrzenie może doprowadzić do powstania gruntów ilastych.
4. Rozpoznanie geotechniczne skarpy hałdy
W celu zbadania budowy skarpy przeprowadzono rozpoznanie geotechniczne [2]. Z korony skarpy wykonano dwa otwory wiertnicze do głębokości 20 i 22 m p.p.t. oraz dwa sondowania dynamiczne bardzo ciężką sondą DPSH w tych samych punktach. Miejsca wykonania otworów i sondowań pokazano na planie sytuacyjnym (rys. 3) i oznaczono je symbolami
O-1, O-2.
W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że skarpę na miąższości co najmniej
18,5 m budują nieprzepalone odpady powęglowe, a poniżej zalega piasek drobny. Wyniki

170
sondowań (rys. 4) pokazują, że w górnej strefie o miąższości ok. 2–3 m stan odpadów powęglowych jest luźny. W strefie tej liczba uderzeń sondy potrzebna do zagłębienia końcówki
stożkowej o kolejne 20 cm nie przekracza 5. Skarpę buduje materiał frakcji kamienistej, co
miało wpływ na uzyskiwane wyniki. Faktyczny stan zagęszczenia hałdy w przypowierzchniowej strefie jest luźniejszy, niż wskazywałyby wyniki sondowań. Od około 3 m p.p.t. liczba uderzeń sondy na 20 cm wpędu wyraźnie wzrasta, osiągając średnią wartość pomiędzy
30 a 40 uderzeń. Nawet biorąc pod uwagę grube uziarnienie hałdy, wyniki takie muszą wskazywać na duże zagęszczenie jej materiału. Przekrój geotechniczny, sporządzony na podstawie wierceń i sondowań, przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Przekrój geotechniczny przez hałdę
Fig. 4. Geotechnical cross-section through the mining dump
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W Katedrze Geotechniki Politechniki Śląskiej wykonano badania parametrów wytrzymałościowych materiału pobranego podczas wierceń. Badania w aparacie bezpośredniego
ścinania przeprowadzono na trzech próbkach pobranych z różnych głębokości, doprowadzając każdą z nich do zagęszczenia w przybliżeniu odpowiadającemu warunkom zalegania
w hałdzie. W tabeli 1 przedstawiono wyniki ścinania próbek reprezentujących materiał z głębokości 0–2 m, 2–4,5 m oraz 10,5–16 m.
Ta b e l a 1
Minimalne wartości parametrów uzyskanych w aparacie
bezpośredniego ścinania
Głębokość pobrania

Opór spójności cs
[kPa]

Kąt tarcia wewn. φs
[°]

0–2 m

1,8

36,4

2–4,5 m

26,8

39,2

10,5–16 m

47,6

45,0

W tabeli 1 podano minimalne wartości parametrów uzyskanych z analizy przebiegu ścięć.
Wzrost wartości cs i φs na głębokości odzwierciedla rosnące z głębokością zagęszczenie.
Komentując uzyskane wyniki, należy zwrócić uwagę na dwa fakty:
– wartości parametrów są generalnie wysokie,
– uzyskano znaczny opór spójności rosnący wraz z głębokością.
Mają one jedno źródło. Grubookruchowy materiał hałdy ścinany był z konieczności
w aparacie skrzynkowym o wymiarze boku 100 mm. Materiał o dużej zawartości frakcji kamienistej klinuje się podczas ścinania, co skutkuje zawyżonymi wartościami obu parametrów,
a oporu spójności zwłaszcza. Na przeszacowanie wartości parametrów wytrzymałościowych
zwracają uwagę badacze właściwości gruntów nasypowych, np. Pisarczyk w [4]. Rzeczywiste wartości parametrów wytrzymałościowych mogą być niższe od wyznaczonych.
5. Wpływ wietrzenia na wytrzymałość odpadów kopalnianych
Kąt tarcia wewnętrznego materiału świeżo zwałowanego ma dużą wartość ze względu na
nieregularne kształty okruchów skalnych i ich szorstkie powierzchnie. W materiale wprost
z kopalni i świeżo zwałowanym jest on w przybliżeniu równy kątowi stoku naturalnego i wynosi około 40° [3]. W miarę wietrzenia materiału wartość kąta tarcia wewnętrznego zmniej
sza się do około 30–35°. Wraz ze wzrostem stopnia zwietrzenia i wilgotności kąt tarcia może
zmniejszyć się nawet do 20 [5, 6].
Jak podaje Skarżyńska w [5], wartość kąta tarcia wewnętrznego dla łupków nieprzepalonych luźnych i średniozagęszczonych (stopień zagęszczenia Is = 0,90–0,95) ze zwałowisk
wieloletnich mieści się w granicach φ = 26–46°, zaś spójności c = 10–48 kPa.
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Spójność świeżych odpadów powęglowych jest na ogół niska, przeciętnie rzędu 9 kPa lub
nawet równa 0. W miarę tworzenia się frakcji drobnych w procesie wietrzenia i rozdrabniania
spójność może być rzędu 50 kPa, a nawet większa [6]. Wartość ta wzrasta wraz ze wzrostem
zagęszczenia, przy czym obserwuje się tu wyraźny wpływ rozdrobnienia materiału.
Ogólnie stwierdzić należy, że wytrzymałość odpadów pogórniczych jest bardzo zróżnicowana. Rozrzut wartości parametrów i ich zmiany w miarę upływu czasu od początku
składowania są niemożliwe do precyzyjnego określenia. Zalecana jest zatem duża ostrożność
w ich przyjmowaniu do analiz stateczności.
6. Obliczenia stateczności skarpy
6.1. Metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie
Stateczność skarpy określa się, obliczając współczynnik bezpieczeństwa Fs. Jest to współczynnik wyrażający stosunek sił utrzymujących do zsuwających wydzieloną bryłę wzdłuż
rozważanej powierzchni potencjalnego zniszczenia (poślizgu). Poszukuje się powierzchni
poślizgu o najmniejszej wartości współczynnika bezpieczeństwa.
Umowny stan równowagi granicznej można uzyskać przez zmniejszenie sił utrzymujących do wartości sił destabilizujących przez zmniejszenie rzeczywistych parametrów wytrzymałościowych do wartości obliczeniowych. Takie podejście zakłada się w niektórych
tradycyjnych metodach blokowych, np. w metodzie szwedzkiej (Felleniusa) oraz w metodzie
redukcji wytrzymałości na ścinanie związanej z metodą elementów skończonych (MES).
Współczynnik bezpieczeństwa definiuje się wówczas jako:
Fs =

c
tg φ
=
c kr tg φkr

(1)

gdzie c, φ są rzeczywistymi wartościami spójności i kąta tarcia wewnętrznego gruntów, zaś
ckr, φkr są wartościami parametrów wytrzymałościowych, przy których następuje utrata stateczności.
Algorytm, w którym następuje sukcesywne zmniejszanie wartości parametrów wytrzymałościowych i analiza przemieszczeń modelu obciążonej skarpy w programie metody elementów skończonych, aż do utraty stateczności, nazywa się metodą redukcji wytrzymałości
na ścinanie. Taki algorytm został zastosowany w obliczeniach stateczności skarpy głębokiego wykopu w hałdzie pogórniczej.
6.2. Założenia do obliczeń
Analizy stateczności przeprowadzono za pomocą programu metody elementów skończonych (MES) Z_Soil v. 9.15 na drodze proporcjonalnej redukcji wytrzymałości na ścinanie
gruntów podłoża i nasypu (c-φ redukcji). Opis reakcji gruntów na obciążenie odbywał się
przy założeniu sprężysto-plastycznego modelu z warunkiem zniszczenia Coulomba-Mohra,
niestowarzyszonego prawa płynięcia plastycznego (kąt dylatacji ψ = 0) oraz płaskiego stanu
odkształcenia.
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Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej (rys. 3) wykonano przekroje skarpy. Ich
rozmieszczenie na mapie pokazuje rys. 5, zaś same przekroje przedstawia rys. 6. Do obliczeń
stateczności wybrano przekroje II i VII.
W analizach założono, że utrata stateczności skarpy stwarza zagrożenie dla zerwania
rurociągu tłocznego w wyniku utraty jego podparcia. Nie były analizowane zmiany parcia
materiału skarpy na rurociąg ani wytężenie materiału rurociągu w związku z powiększającą
się długością odsłoniętego i niepodpartego odcinka. Już samo odsłonięcie rurociągu było
sytuacją niedopuszczalną, wymagającą interwencji ze strony jego właścicieli.
Każdy z wybranych przekrojów analizowano w trzech wariantach materiałowych:
– model odpowiadający budowie skarpy stwierdzonej badaniami, składający się z trzech
stref odpadów pogórniczych, charakteryzujących się parametrami o wartościach zestawionych w tabeli 1 (rys. 7a),
– model skarpy ze zwietrzałą strefą przypowierzchniową; rozdrobniony w wyniku wietrzenia materiał zalega w strefie o miąższości 2 m, a przypisano mu wartości parametrów jak
dla materiału średniozagęszczonego, tj. c = 27 kPa i φ = 39° (rys. 7b),
– model reprezentujący masyw zwietrzały w dużej objętości (rys. 7c).
Ciężar objętościowy materiału hałdy założono γ = 19 kN/m3. Podłoże skarpy stanowią
grunty o uogólnionych parametrach c = 20 kPa, φ = 40°. Na rysunku 7 przedstawiono warianty materiałowe dla przekroju II. Analogiczne założenia materiałowe analizowano dla skarpy
w przekroju VII.

Rys. 5. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi przekrojami przez skarpę
Fig. 5. Situational plan of selected sections of the slope
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Rys. 6. Przekroje przez skarpę głębokiego wykopu w hałdzie
Fig. 6. Cross-sections through the excavation in mining dump

Rys. 7. Warianty budowy skarpy uwzględniające wietrzenie masywu
Fig. 7. Variants of slope formation accounting for massif weathering

Dla uproszczenia rozważano tylko północno-wschodnią skarpę wyrobiska, wykonaną
w odpadach pogórniczych. W analizach numerycznych symulowano wykonanie wykopu
przez usunięcie odpowiedniej części elementów skończonych w modelu MES.
Wyjściowe modele dyskretne masywu (przed usunięciem części elementów) przedstawiono na rys. 8 – skarpa w przekroju II, oraz na rys. 9 – skarpa w przekroju VII.
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Rys. 8. Model dyskretny MES skarpy w przekroju II
Fig. 8. Discrete FE model in section II of the slope

Rys. 9. Model dyskretny MES skarpy w przekroju VII
Fig. 9. Discrete FE model in section VII of the slope
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6.3. Wyniki analiz
Wartości współczynnika bezpieczeństwa, charakteryzujące stateczność skarpy w przekrojach II i VII, podane są w tabeli 2. Uzyskane wyniki wskazują, że skarpa wyrobiska
w stanie rozpoznanym badaniami jest stateczna w obu przekrojach.
Wraz ze wzrostem stopnia zwietrzenia materiału zwałowiska, a co za tym idzie redukcji
wartości parametrów wytrzymałościowych, obniża się wartość współczynnika bezpieczeństwa do Fs = 1,06 w przekroju II i Fs = 1,18 w przekroju VII. Osłabienie powierzchni skarpy
prowadzi do obserwowanego w naturze obsypywania się materiału. Płytko zlokalizowaną
strefę poślizgu, jako wyznaczoną numerycznie strefę koncentracji przemieszczeń, pokazuje
rys. 10.
Ta b e l a 2
Wartości współczynnika bezpieczeństwa dla analizowanych wariantów skarp
Skarpa

Współczynnik bezpieczeństwa Fs
przekrój II

przekrój VII

skarpa niezwierzała

1,85

1,57

ze zwietrzałą warstwą powierzchniową

1,06

1,18

w zwietrzałym masywie

1,00

< 1,0

W wyniku osłabienia znacznej objętości masywu skarpa traci stateczność. W przekroju
II wartość Fs = 1,00 wskazuje na stan graniczny, natomiast analiza skarpy w przekroju VII
nie powiodła się ze względu na brak możliwości osiągnięcia stanu równowagi statycznej,
co oznacza Fs < 1,0. Zdeformowaną skarpę w przekroju II po zwietrzeniu materiału w dużej
części składowiska w fazie utraty stateczności przedstawia rys. 11.
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a)

b)

Rys. 10. Przemieszczenia w fazie utraty stateczności skarpy zwietrzałej powierzchniowo:
a) w przekroju II, b) w przekroju VII
Fig. 10. Displacements at failure of the slope with weathered superficial layer: a) in section II,
b) in section VII
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Rys. 11. Przemieszczenia w fazie utraty stateczności skarpy w masywie zwietrzałym w przekroju II
Fig. 11. Displacements at failure in section II of the slope in weathered massif

7. Wnioski
Skarpę wyrobiska w hałdzie odpadów pogórniczych rozpoznano za pomocą wierceń
i sondowań dynamicznych. Zagęszczenie materiału grubookruchowego budującego skarpę
jest zróżnicowane. Wierzchnią warstwę buduje materiał luźny. Zagęszczenie wzrasta wraz
z głębokością.
W koronie skarpy biegnie częściowo odsłonięty rurociąg tłoczny. Na odcinku o kilkumetrowej długości utracił podparcie od strony podłoża w wyniku stopniowego obsuwania się
materiału hałdy.
Stan skarpy zmienia się na skutek wietrzenia materiału hałdy. Wietrzenie powoduje
stopniowe rozluźnianie warstwy przypowierzchniowej odpadów i obniżenie jej parametrów
wytrzymałościowych. Przebieg procesu wietrzenia jest trudny do określenia, zatem aby
przeanalizować zmieniającą się stateczność skarpy i związane z tym wzrastające zagrożenie
zerwaniem rurociągu, rozważono trzy warianty budowy skarpy: stan pierwotny niedługo po
wykonaniu wykopu, początkową fazę wietrzenia przypowierzchniowej warstwy skarpy oraz
redukcję wytrzymałości materiału zwałowiska w jego dużej objętości.
Postępujący spadek wytrzymałości materiału hałdy skutkuje obniżeniem stateczności
skarpy i wzrastającym zagrożeniem osuwiskiem. W praktyce skutkowało to decyzją o przełożeniu rurociągu tłocznego poza zasięg potencjalnych przemieszczeń skarpy.
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