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stAbIlIty	of	the	VIstUlA	eMbAnnKMent	WAlls	 
In	the	conDItIons	of	WAshoUt	of	the	bottoM

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

W	artykule	 przedstawiono	 obliczenia	 stateczności	murów	bulwarowych	Wisły,	 które	 uległy	
awarii	po	powodzi	w	2010	roku.	Wpływ	powstania	wyboju	na	stateczność	modelowano	po-
przez	stopniowe	usuwanie	gruntu.	Po	usunięciu	każdej	warstwy	wykonywano	analizę	statecz-
ności	metodą	redukcji	c–φ. 
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A b s t r a c t

In	this	paper	results	of	the	numerical	analisis	of	the	stability	of	the	river	Vistula	embankment	
walls	 are	 presented.	 Influence	 of	 bottom	 washout	 during	 the	 flood	 was	 modeled	 by	 soil	
removing	After	removal	of	every	layer	stability	analysis	with	use	if	c–φ	reduction	algorithm	
was	performed.
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1. Wstęp

w	 trakcie	wezbrań	 powodziowych	w	2010	 roku	 uległy	 uszkodzeniom	mury	 oporowe	
niskiego	bulwaru	wisły	w	Krakowie.	Awaria	wystąpiła	na	skutek	rozmycia	pryzmy	zlokali-
zowanej	u	podstawy	muru,	a	następnie	powstania	wyboju,	co	w	konsekwencji	doprowadziło	
do	utraty	stateczności	muru.	celem	prowadzonych	analiz	było	ustalenie,	 jak	powstawanie	
wyboju	wpływa	na	stateczność	muru	i	przy	jakiej	jego	głębokości	jest	ona	zagrożona.	Uzy-
skane	wyniki	po	porównaniu	z	wynikami	sondowań	dna	umożliwią	określenie,	które	odcinki	
muru	wymagają	naprawy.

Mury	bulwarowe	rozpatrywanego	odcinka	wisły	można	zaliczyć	do	dwóch	typów	kon-
strukcji:	

kątowego	(typ	A)	w	dwóch	wariantach	geometrii	naziomu	–	poziomego	lub	nachylonego,	 –
dokumentacja	z	lat	60.	ubiegłego	wieku,
grawitacyjnego	(typ	b),	dokumentacja	z	1913	roku.	 –

rys.	1.	rozmieszczenie	typów	murów	oporowych	w	obrębie	Krakowa

fig.	1.	location	of	different	types	of	embankments	within	the	town	of	Krakow	limits

rys.	2.	typowe	przekroje	analizowanych	murów	(materiały	archiwalne)

fig.	2.	typical	cross-section	of	analyzed	walls	(archival	drawings)



183

numeryczne	 obliczenia	 stateczności	 wykonano	 z	 wykorzystaniem	 systemu	 Mes	 
z_soil	 v	 10	 (omawianego	w	pracach	 [1,	 2	 i	 4]),	w	warunkach	 płaskiego	 stanu	 odkształ-
ceń.	Grunt	 opisano	modelem	 sprężysto-plastycznym	coulomba-Mohra.	Pomiędzy	murem	
a	gruntem	zastosowano	elementy	kontaktowe	pozwalające	na	modelowanie	nieciągłego	pola	
przemieszczeń	na	 styku	grunt–konstrukcja	 (zarówno	poślizgu,	 jak	 i	 powstania	 szczeliny).	
współczynniki	stateczności	określono	metodą	proporcjonalnej	redukcji	parametrów	wytrzy-
małościowych	gruntu	i	strefy	kontaktowej	pomiędzy	gruntem	a	konstrukcją	(redukcji	c–φ),	
dokładnie	opisywaną	w	pracy	[3].	Przyjęto	poziom	wody	gruntowej	za	murem:

199,50	m	n.p.m.	na	poziomie	naziomu	–	wariant	A, –
200,00	m	n.p.m.	na	poziomie	naziomu	–	wariant	b, –

oraz	poziom	wody	w	wiśle	199,00	m	n.p.m.	co	odpowiada,	po	szybkim	opadnięciu	fali	po-
wodziowej,	najgroźniejszemu	stanowi	dla	stateczności	muru.

wpływ	potencjalnego	 rozmycia	 pryzmy	 przy	 podstawie	muru	 i	 powstania	wyboju	 na	
stateczność	symulowano	przez	stopniowe	usuwanie	elementów	modelujących	grunt	pryzmy	

rys.	3.	Model	obliczeniowy	muru	kątowego	w	wariancie	z	nachylonym	naziomem	–	stan	początkowy	
i	końcowy

fig.	3.	fe	Model	of	the	l-shaped	wall	with	inclined	back-fill.	Initial	and	final	state

rys.	4.	Model	obliczeniowy	muru	grawitacyjnego	–	stan	początkowy	i	końcowy

fig.	4.	fe	Model	of	the	gravity	wall.	Initial	and	final	state
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i	potencjalnego	wyboju,	 z	wykorzystaniem	algorytmu	częściowego	odprężenia.	Algorytm	
ten	polega	na	kontrolowaniu	przez	funkcje	czasu	umownego	(ich	wartość	na	początku	kroku	
wynosi	1,	zmierzając	do	0	pod	jego	koniec)	sił	wewnętrznych	w	elementach	przeznaczonych	
w	danym	kroku	obliczeń	do	usunięcia.	Ponadto,	w	każdym	kroku,	na	coraz	to	nowym	brzegu	
obszaru	pojawia	się	obciążenie	parciem	wody.	Po	usunięciu	każdej	warstwy	wykonywano	
analizę	 stateczności	metodą	 redukcji	 c–φ w	celu	ustalenia	współczynnika	 stateczności	sf	
i	aktualnego	mechanizmu	zniszczenia.

2. Wyniki obliczeń

2.1.	Mur	kątowy	(typ	A)

2.1.1.	wariant	z	poziomym	naziomem

w	analizie	stanu	wyjściowego	(poziom	dna	koryta	197,80	m	n.p.m.,	bez	uszkodzeń	po-
wodziowych)	uzyskano	współczynnik	stateczności	sf	=	1,65,	a	mechanizmem	utraty	sta-
teczności	jest	przesuw	muru	wraz	z	jego	obrotem,	pokazany	na	rys.	5.

Przy	osiągnięciu	poziomu	dna	197,30	m	n.p.m.	(poziom	spodu	płyty	dennej	muru	prefa-
brykowanego)	współczynnik	stateczności	spada	do	wartości	sf	=	1,46,	a	mechanizm	utarty	
stateczności	nie	ulega	zmianie	(por.	rys.	6).

Przyjmując	powstawanie	wyboju	o	pionowej	ścianie	u	podnóża	muru,	uzyskano	utratę	
stateczności	(sf	=	1,00)	przy	poziomie	dna	wynoszącym	196,55	m	n.p.m.	(0,85	m	poniżej	
podstawy	muru).	w	tym	przypadku	mechanizm	utraty	stateczności,	widoczny	na	rys.	7,	jest	
związany	z	wyczerpaniem	nośności	podłoża	muru.

t a b e l a 	 1

Przyjęte wartości parametrów materiałowych

Materiał γ	[kn/m3] c	[kPa] φ	[°]

beton 24,0 – –

okładzina	kamienna 25,0 – –

Piasek	średni 18,5 0 35

Pryzma	(narzut	kamieny) 22,0 0 40

strefa	kontaktowa – 0 30
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rys.	5.	Postać	utraty	stateczności	dla	stanu	wyjściowego	(sf	=	1,65),	wariant	A	z	poziomym	
naziomem	

fig.	5.	stability	loss	form	for	initial	state	(sf	=	1,65),	variant	A,	horizontal	surcharge

rys.	6.	Postać	utraty	stateczności	dla	poziomu	dna	197,30	m	n.p.m.	(sf	=	1,46),	wariant	A	
z	poziomym	naziomem

fig.	6.	stability	loss	form	for	the	bottom	at	197,30	asl.	(sf	=	1,65),	variant	A,	horizontal	surcharge
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2.1.2.	Przekrój	z	nachylonym	naziomem	(skarpą)

w	analizie	stanu	wyjściowego	(poziom	dna	koryta	197,80	m	n.p.m.,	bez	uszkodzeń	po-
wodziowych)	uzyskano	współczynnik	stateczności	sf	=	1,51,	a	mechanizmem	utraty	sta-
teczności	jest	obrót	muru.

rys.	7.	Postać	utraty	stateczności	dla	poziomu	dna	196,55	m	n.p.m.	(sf	=	1,00),	wariant	A	
z	poziomym	naziomem

fig.	7.	stability	loss	form	for	the	bottom	at	196,55	asl.	(sf	=	1,00),	variant	A,	horizontal	surcharge

rys.	8.	Postać	utraty	stateczności	dla	stanu	wyjściowego	(sf	=	1,51),	wariant	A	z	nachylonym	naziomem	

fig.	8.	stability	loss	form	for	at	the	initial	state	(sf	=	1,51),	variant	A,	inclined	surcharge
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Przy	osiągnięciu	poziomu	dna	197,30	m	n.p.m.	(poziom	spodu	płyty	dennej	muru	prefa-
brykowanego)	współczynnik	stateczności	spada	do	wartości	sf	=	1,26,	a	mechanizm	utarty	
stateczności	jest	zbliżony.

Przyjmując	powstawanie	wyboju	o	pionowej	ścianie	u	podnóża	muru,	uzyskano	utratę	
stateczności	(sf	=	1,00)	przy	poziomie	dna	wynoszącym	196,55	m	n.p.m.	(0,85	m	poniżej	
podstawy	muru).	w	tym	przypadku	mechanizm	utraty	stateczności	jest	związany	z	wyczer-
paniem	nośności	podłoża	muru.

rys.	9.	Postać	utraty	stateczności	dla	poziomu	dna	197,30	m	n.p.m.	(sf	=	1,26),	wariant	A	
z	nachylonym	naziomem	

fig.	9.	stability	loss	form	for	the	bottom	at	197,30	asl.	(sf	=	1,26),	variant	A,	inclined	surcharge

rys.	10.	Postać	utraty	stateczności	dla	poziomu	dna	196,55	m	n.p.m.	(sf	=	1,00),	wariant	A	
z	nachylonym	naziomem	

fig.	10.	stability	loss	form	for	the	bottom	at	196,55	asl.	(sf	=	1,00),	variant	A,	inclined	surcharge
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2.2.	Mur	grawitacyjny	(typ	b)

w	analizie	stanu	wyjściowego	(poziom	pryzmy	197,00	m	n.p.m.,	bez	uszkodzeń	powo-
dziowych)	uzyskano	współczynnik	stateczności	sf=	1,46,	a	mechanizmem	utraty	stateczno-
ści	jest	obrót	muru	wraz	z	jego	przesuwem.

Przy	osiągnięciu	poziomu	dna	195,40	m	n.p.m.	(co	odpowiada	rozmyciu	pryzmy)	współ-
czynnik	stateczności	spada	do	wartości	sf	=	1,14,	mechanizm	utarty	stateczności	jest	prze-
suw	muru.

Przyjmując	powstawanie	wyboju	o	pionowej	 ścianie	u	podnóża	muru	uzyskano	utratę	
stateczności	(sf	=	1,00)	przy	poziomie	dna	wynoszącym	194,90	m	n.p.m.	(na	poziomie	pod-
stawy	muru).	w	tym	przypadku	mechanizmem	utraty	stateczności	jest	przesuw	muru.

Uzyskane	zależności	współczynnika	stateczności	od	poziomu	pryzmy	(lub	dna	wyboju	
w	dalszej	fazie)	przedstawia	zamieszczony	poniżej	wykres.

rys.	11.	Postać	utraty	stateczności	dla	poziomu	pryzmy	197,00	m	n.p.m.	(sf	=	1,46),	wariant	b	

fig.	11.	stability	loss	form	for	the	prism	at	197,00	asl.	(sf	=	1,46),	variant	b	
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rys.	12.	Postać	utraty	stateczności	dla	poziomu	dna	195,40	m	n.p.m.	(całkowite	rozmycie	pryzmy,	 
sf	=	1,14),	wariant	b	

fig.	12.	stability	loss	form	for	the	bottom	at	195,40	asl.	(total	wash-out	of	the	prism,	sf	=	1,14),	
variant	b

rys.	13.	Postać	utraty	stateczności	dla	poziomu	dna	194,90	m	n.p.m.	(sf	=	1,00),	wariant	b

fig.	13.	stability	loss	form	for	the	bottom	at	194,90	asl.	(sf	=	1,00),	variant	b
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3. Wnioski

Przedstawiona	analiza	była	(w	późniejszym	etapie	prac	projektowych)	wykorzystana	do	
określenia	zakresu	niezbędnych	prac	naprawczych	przedmiotowych	murów	bulwarowych.	
Jej	wykonanie	było	możliwe	dzięki	zastosowaniu	wielu	niestandardowych	opcji	obliczenio-
wych	zawartych	w	programie	zsoil.	należy	tu	wymienić:	

etapowanie	modelu	Mes	z	algorytmem	częściowego	odprężenia,	 –
uruchamianie	 algorytmu	 oceny	 współczynnika	 stateczności	 i	 mechanizmu	 zniszczenia	 –
w	każdym	etapie	analizy	(metodą	redukcji	c–φ)	i	powrotu	do	przebiegu	podstawowego,
uwzględnienie	wpływu	obecności	wody	gruntowej	i	możliwość	symulacji	zmian	stosun- –
ków	wodnych,
modelowanie	nieciągłości	deformacji	na	stykach	konstrukcji	i	gruntu	z	użyciem	elemen- –
tów	kontaktowych,	
łatwy	 i	 przyjazny	 dla	 użytkownika,	 zorientowany	 na	 specyfikę	 zadań	 geotechniki	 pre-	 –
i	 post-processing,	 pozwalający	 na	 szybkie,	wielokrotne	 i	wariantowe	 przeprowadzanie	
analiz.
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