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

W artykule przedstawiono przykład zastosowania zaawansowanego modelu gruntu Har-

dening Soil-small (HS-s) do trójwymiarowej analizy problemów głębokich posadowień

w technologii ścian szczelinowych. Omówiono metody szacowania wartości parametrów

materiałowych oraz trójwymiarowe efekty związane wynikające z geometrii konstrukcji

oraz sposobu rozparcia ścian w trakcie głębienia wykopu.
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A b s t r a c t

A complex example of application of an advanced Hardening Soil-small (HS-s) model

applied to the analysis of deep excavations and diaphragm walls technology is presented.

The procedure of estimation of model parameters is presented. Several three-dimensional

effects concerned with the structure geometry and diaphragm walls supporting system is

disscussed.
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1. Wstęp

Problematyka interakcji konstrukcji budowlanych z gruntem jest jednym z trudniejszych

działów inżynierii. Stosowane na ogół klasyczne metody traktowania konstrukcji jako ciała

sztywnego obciążonego parciem gruntu bardzo często nie odzwierciedlają rzeczywistości, a

redystrybucja sił wewnętrznych w istotny sposób zależy od sztywności podłoża i samej kon-

strukcji. Problem dodatkowo komplikuje się z uwagi na fakt, iż grunt jest ze swej natury

ośrodkiem trójskładnikowym, wykazującym cechy silnie nieliniowej zależności sztywności

od stanu naprężeń efektywnych in situ oraz ścieżek, historii, odkształceń/naprężeń genero-
wanych w trakcie wieloetapowego wznoszenia konstrukcji.

Jak dotąd, w tego typu zagadnieniach, do modelowania podłoża stosowany jest najczę-

ściej model Winklera, ewentualnie półprzestrzeni sprężystej lub półprzestrzeni sprężysto-

plastycznej z warunkiem Mohra-Coulomba. Podejścia takie mają tę niewątpliwą, dla pro-

jektanta, zaletę, że sztywność gruntu w zakresie quasi-liniowym opisywana jest jednym mo-

dułem, często odczytanym lub zreinterprotwanym na podstawie normy [1]. Należy zwrócić

uwagę, że w tego typu podejściach nie ma miejsca na rozróżnienie takich pojęć, znanych z

podręczników mechaniki gruntów, jak moduł obciążenia pierwotnego czy wtórnego. Mode-

le te w pewnych przypadkach, np. w zagadnieniu osiadania ławy czy stopy fundamentowej,

mogą mieć, i mają, praktyczne zastosowanie albowiem do wyznaczenia wartości jednego pa-

rametru projektowego (osiadania), wystarcza znajomość jednego parametru sztywności (mo-

duł kz dla podłoża Winklera, lub moduł E dla półprzestrzeni). Jeśli rozważymy jednak zagad-
nienie bardziej skomplikowane takie jak konstrukcja ścian szczelinowych, kotwionych, lub

rozpartych częściowymi stropami, łącznie z płytą fundamentową, często wzmacnianą ukła-

dem pali, to parametrów projektowych mamy już bardzo wiele, a mianowicie rozkłady sił

przekrojowych w ścianach, rozkłady sił przekrojowych w stropach, siły w palach tymczaso-

wych, w których utwierdzone są stalowe słupy stanowiące tymczasowy układ wsporczy dla

częściowych stropów, siły przekrojowe w płycie dennej i palach wyrównujących osiadania,

wartości osiadań i ugięć ściany oraz osiadania terenu przyległego do prowadzonej inwesty-

cji. Zwłaszcza ten ostatni aspekt w przypadku istniejącej w sąsiedztwie zabudowy (często

zabytkowej) ma bardzo istotne znaczenie praktyczne. Znamienym jest to, że te proste modele

w przypadku wykonywania wykopów zabezpieczonych ścianami szczelinowymi wykazują,

na ogół, iż grunt za ścianą zamiast osiadać jest wypiętrzany [7]. Naturalną tendencją użyt-

kowników programów MES, mających takie możliwości modelowania, jest wprowadzanie

różnego rodzaju współczynników, zwiększających sztywność gruntu w pewnych wybranych

strefach. Problem w tym, że wówczas gubione jest w pewnym sensie kryterium obiektywno-

ści albowiem inny użytkownik tego samego programu, przy tej samej geometrii i układzie ob-

ciążeń, może otrzymać całkowicie inne wyniki obliczeń. Wydaje się zatem, że celowym jest

aby w złożonych problemach interakcji konstrukcji z gruntem, przynajmniej w obliczeniach

weryfikujących przyjęte założenia wstępne, zacząć stosować modele zdecydowanie bardziej

zaawansowane.

Tym bardziej jest to zasadne, iż w chwili obecnej mamy do dyspozycji szereg zaawanso-

wanych metod rozpoznania podłoża zarówno polowych (CPT/CPTU, SCPT, DMT, sejsmika

powierzchniowa) jak i laboratoryjnych (badania trójosiowe z pomiarem prędkości propagacji

fali ścinania) oraz coraz efektywniejsze metody estymacji parametrów modeli konstytutyw-

nych gruntów bazujące na wynikach tych badań [2], [3].

W artykule pokazany zostanie przykład zastosowania zaawansowanegomodelowania trój-
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Rys. 1. Powierzchnie mechanizmów ścinania i objętościowego

Fig. 1. Shear and volumetric yield surfaces

wymiarowego MES do analizy statycznej układu konstrukcyjnego części podziemnej projek-

towanego budynku wielofunkcyjnego, złożonego z płyty dennej (powierzchnia około 10000

m2), ścian szczelinowych, pali tymczasowych, pali konstrukcyjnych, zespolnych z płytą den-

ną, zlokalizowanych pod częścią wysoką, oraz częściowych stropów rozporowych podpar-

tych stalowymi słupami HEB.W obliczeniach zastosowano zawansowany model HS-s uwzględ-

niający silną zmianę sztywności w zakresie małych odkształceń. Wszystkie obliczenia wy-

konano wykorzystując program Z_SOIL.PC v2009 oraz Z_SOIL.PC v2010 [5]. Problem ten

omawiany był częściowo w pracy pierwszego z autorów [9], natomiast w prezentowanym ar-

tykule przedstawione zostaną różnego rodzaju efekty trójwymiarowe obserwowane zarówno

dla ścian szczelinowych jak i płyty fundamentowej wzmocnionej układem pali.

2. Krótka charakterystyka modelu HS-s

Szczegółowy opis oraz schemat implementacji komputerowej modelu można znaleźć w

pracy doktorskiej Benza [6] oraz artykule i raporcie pierwszego z autorów [7],[8], gdzie

wprowadzono pewne uproszczenia i modyfikacje w stosunku do wersji źródłowej. Bardziej

szczegółowy raport dotyczący estymacji parametrów modelu bazując na wynikach badań la-

boratoryjnych i polowych został opracowany ostatnio przez Obrzuda [4].

Model HS-s jest modelem wielopowierzchniowym złożonym zasadniczo z dwóch po-

wierzchni plastyczności nazywanych odpowiednio powierzchniami mechanizmu ścinania oraz

mechanizmu objętościowego. Trójwymiarowy obraz tych dwóch przecinających się powierzch-

ni w przestrzeni naprężeń głównych przedstawiono na rys. (1). Dodatkowo wprowadzone są

dwa mechanizmy plastyczne odpowiadające za poprawny opis stanów granicznych nośności,

a mianowicie powierzchnię Mohra-Coulomba (M-C) oraz Rankina.

Mechanizm M-C i Rankina sa niezbędne z uwagi na fakt, iż ścieżki naprężeń dopuszczal-

ne dla mechanizmu ścinania mogą wychodzić na zewnątrz obydwu tych obwiedni granicz-

nych. Dzięki wprowadzeniu dwóch mechanizmów plastycznych (ścinania i objętościowego)
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Rys. 2. Kształt częściowych stropów rozpierających

Fig. 2. Shape of partial stiffening slabs

możemy w sposób poprawny odwzorować zmianę sztywności zarówno w teście edometrycz-

nym jak i w teście trójosiowym. Podstawowe jednak znaczenie w modelach HS/HS-s ma

wprowadzenie potęgowej zależności modułów, sztywności w zakresie małych odkształceń,

oraz modułów odciążenia/obciążenia wtórnego od aktualnego stanu naprężeń efektywnych.

Zmiana sztywności gruntu w zakresie małych odksztalceń modelowana jest przy wykorzysta-

niu zmodyfikowanego prawa Hardina-Drnevicha, a zatemmodelu hiposprężystego, w którym

ekwiwalentne odkształcenie dewiatorowe jest wynikiem oryginalnej procedury Benza[6],

opracowanej w celu śledzenia historii ewolucji stanu odkształcenia połączonej z wykrywa-

niem tzw. punktów zwrotnych ścieżek naprężeń/odkształceń. Wydaje się, że model ten jest

najprostszym w klasie modeli przeznaczonych do analizy problemów interakcji konstrukcji

z gruntem dla zagadnień statyki.

Opis aktualnej wersji modelu, po wprowadzeniu modyfikacji opisu powierzchni plastycz-

nosci dla mechanizmu objętościowego, oraz skorygowana procedura powrotu na powierzch-

nię plastyczności zawarte są w artykule [7] oraz uaktualnionej wersji raportu [8].

3. Przykład trójwymiarowej analizy wielofunkcyjnego obiektu handlowego

Przedstawiony w artykule przykład dotyczy statycznej analizy jednej z koncepcji dużego

obiektu wielofunkcyjnego (powierzchnia płyty dennej wynosi około 10000 m2) zaprojekto-

wanego w technologii ścian szczelinowych (o długości 30m i grubości 80 cm) o czterech

kondygnacjach podziemnych, przy projektowanej rzędnej dna wykopu na poziomie -17.65

m.

Na rys.2 przedstawiono rzut z góry części podziemnej całej konstrukcji z pokazanym

kształtem częściowych stropów rozpierających w poziomach od -1 do -3 wraz z układem pali
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tymczasowych, w których osadzone są stalowe podpory tymczasowe z kształtowników HEB,

oraz pali stałych wyrównujących osiadania płyty dennej pod częścią wysoką konstrukcji.

Na rys.3. przedstawiono kolejno etapy głębienia wykopu, konstrukcji częściowych stropów

rozporowych oraz etap konstrukcji płyty dennej. Warto zauważyć, iż przy głębieniu ostat-

niej kondygnacji stosowana jest metoda pozostawiania tzw. przypór gruntowych, które mogą

istotnie redukować wielkości momentów zginających w ścianach szczelinowych.

Obliczenia statyczne całej konstrukcji przeprowadzone zostały dwuetapowo. Część nad-

ziemna została zamodelowana w programie Robot przez biuro konstrukcyjne opracowujace

projekt, i na tej podstawie wyliczony układ sił reakcji został przyłożony do płyty dennej

w trójwymiarowym, kompleksowym modelu części podziemnej, wykonanym w programie

Z_SOIL.PC v2009, a później Z_SOIL.PC v2010. Celem przeprowadzonej analizy było okre-

ślenie wielkości ugięć i momentów zginających w ścianach szczelinowych, ugięć i momen-

tów zginających w płycie dennej, obliczenie wielkości sił osiowych w palach tymczasowych

oraz w palach stałych oraz obliczenie sił przekrojowych w stalowych słupach tymczasowych.

Dodatkowym celem tej analizy było zaprojektowanie układu pali stałych współpracujących

z płytą w obrębie części wysokiej analizowanego kompleksu oraz ustalenie geometrii czę-

ściowych stropów rozpierających usztywniających ściany szczelinowe w trakcie głębienia

wykopu.

3.1. Dyskretny model 3D

Trójwymiarowy dyskretny model analizowanego układu konstrukcyjnego składa się z na-

stępujących elementów konstrukcyjnych:

Podłoża o silnie niejednorodnym rozkładzie stref materiałowych zamodelowanego jako

nieliniowe sprężysto-plastyczne kontinuum materialne opisane równaniami konstytu-

tywnymi modelu HS-s

Ścian szczelinowych zdyskretyzowanych ortotropowymi sprężystymi elementami po-

włokowymi o grubości 80cm; warunki ortotropii wymuszają stosunek sztywności gięt-

nej w kierunku poziomym do kierunku pionowego o wielkości 10 procent

Stropów rozporowych zdyskretyzowanych izotropowymi powłokami sprężystymi o

grubości 30cm

Słupów tymczasowych HEB 360 podpierających stropy rozporowe zdyskretyzowa-

nych sprężystymi elementami belkowymi

Pali stałych 120 cm współpracujących z płytą denną pod częścią wysoką oraz pali

tymczasowych 120 cm, wykonanych do poziomu dna płyty dennej, zdyskretyzowa-

nych sprężystymi elementami belkowymi

Płyty dennej zdyskretyzowanej sprężystymi elementami powłokowymi o grubości 200cm

połączonymi przegubowo ze ścianami szczelinowymi

Interfejsu tarciowego pomiędzy ścianami szczelinowymi i podłożem ze współczynni-

kiem tarcia równym około 2/3 wartości tangensa kąta tarcia wewnętrznego w gruncie

Interfejsów tarciowych na styku pal-podłoże ze współczynnikiem tarcia równym 2/3

wartości kąta tarcia wewnętrznego warstwy gruntu, w której zanurzony jest pal
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(a) Schemat wykopu do poziomu -2

(a)Excavation up to level -2

(b) Schemat wykopu do poziomu -3

(b)Excavation up to level -3

(c) Schemat wykopu do poziomu -4

(c)Excavation up to level -4

(d) Schemat wykopu do poziomu dna płyty fundamentowej

(d)Excavation up to the bottom of foundation raft

Rys. 3. Schemat głębienia wykopu

Fig. 3. Excavation scheme
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Rys. 4. Model 3D: widok ścian szczelinowych, stropów rozporowych oraz płyty dennej

Fig. 4. 3D model: view of diaphragm walls, partial stiffening plates and foundation raft

W podłożu gruntowym przyjęto niesprzężony model deformacji i przepływu co oznacza,

że nadwyżki ciśnienia wody w porach ponad stan ustalony wynikający z bieżącego poło-

żenia zwierciadła wód gruntowych są rozpraszane natychmiast. Takie założenie pozwala na

oszacowanie wartości sił przekrojowych w ścianach szczelinowych od góry (po stronie bez-

piecznej). Warto podkreślić, że w obliczeniach wszystkie pale modelowano jako elementy

belkowe połączone z kontinuum materialnym za pośrednictwem tarciowego interfejsu typu

Coulomba. Elementy te mogą być zanurzone w kontinuum materialnym w dowolny sposób

bez konieczności zgodności dyskretyzacji. Podobnie połączenia elementów belkowych słu-

pów tymczasowych z elementami powłokowymi stropów rozpierających również mogą być

definiowane niezależnie od siatki elementów skończonych. W tym celu wykorzystano me-

chanizm tzw. więzów kinematycznych opisanych w pracy autorów [10].

Na rys. 4, 5 oraz 6 przedstawiono kolejno schemat dyskretyzacji ścian szczelinowych

oraz stropów rozpierających, układ słupów tymczasowych wraz z palami tymczasowymi i

stałymi oraz dyskretyzację oraz rozkład stref materiałowych w podłożu. Jak to zaznaczono

wcześniej prezentowane wyniki obliczeń dotyczą jednej z wersji projektowych, różniących

się przyjętą geometrią częściowych stropów rozpierających (analizowana wersję geometrii

stropu rozporowego pokazano na rys.2).

3.2. Kalibracja parametrów modelu HS-s

Rozpoznanie podłoża, wykonane początkowo do głębokości 20m, uszczegółowiono na-

stępnie wykonując otwory badawcze do głębokości 40m oraz analizując pewne dane archi-

walne z rozpoznania wykonanego w latach wcześniejszych do głębokości 60m. W sąsiedz-

twie wytypowanych otworów wykonano dodatkowo sondowania CPTU oraz pobrano próbki

gruntu NNS do badań laboratoryjnych trójosiowego ściskania w warunkach swobodnego dre-

nażu (po 3 próbki danego typu gruntu) wraz z pomiarem prędkości propagacji fali ścinania.
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Rys. 5. Model 3D: widok ścian szczelinowych, stropu rozporowego oraz pali tymczasowych

Fig. 5. 3D model: view of diaphragm walls, stiffening plate and temporary piles

Rys. 6. Model 3D: rozkład stref materiałowych

Fig. 6. 3D model: distribution of material zones
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Mając wyniki badań trójosiowych w postaci charakterystyk ścinania i dylatacji, oraz pomie-

rzone prędkości fal ścinania, można skalibrować parametry modelu HS-s przyjmując kore-

lacyjny związek pomiędzy wartościami referencyjnymi modułów edometrycznego Ere f
oed , dla

gałęzi obciążenia pierwotnego, oraz Ere f
50 , zakładający równość tych dwóch wartości. Szcze-

gółowe procedury estymacji parametrów modelu, opracowane przez pierwszego z autorów,

zamieszczone są w materiałach szkoleniowych programu Z_Soil.PC 2010 na stronie interne-

towej www.zace.com, oraz w raporcie Obrzuda [4]. Dostępność wyników badań trójosiowych
łącznie z wynikami sondowań CPTU pozwala na skalibrowanie współczynników empirycz-

nych we wzorach korelacyjnych wiążących np. wartości modułu w zakresie bardzo małych

odkształceń ze skorygowanym oporem stożka qt . Zależność ta, znana jako formuła Rixa i

Mayne’a, jest następująca (e jest wskaźnikiem porowatości)

Eo = 49.4
q0.695t

e1.13
(1)

Należy jednak pamiętać, że rozrzut pomiędzy wartościami pomierzonymi a estymowa-

nymi, na podstawie powyższej formuły, może sięgać nawet do 100 procent. Stąd też wyniki

badań laboratoryjnych są podstawą do oszacowania wartości współczynnika emprirycznego

w powyższej formule dla danego miejsca oraz dla danej warstwy gruntu.

Z uwagi na stosunkowo złożoną budowę geologiczną podłoża oraz niejednorodny roz-

kład stref materiałowych nie było możliwe przebadanie wszystkich wyodrębnionych grun-

tów. Przykładowe wyniki tych badań i ich porównanie z wynikami uzyskanymi modelem

HS-s przedstawiono dla trzech typów gruntów, dominujących w analizowanym podłożu. Po-

kazane porównania wyników badań oraz predykcji modelem HS-s dotyczą kolejno nieskon-

solidowanych spoistych gruntów morenowych zlodowaceniaWarty w stanie półzwartym (Pg,

Gp, G+Ż) (w opisach wykresów oznaczonych jako warstwa 4), spoistych skonsolidowanych

gruntów zlodowacenia Odry w stanie półzwartym (Pg, Gp, Gpz, Gz+Ż) (w opisach wykresów

oznaczonych jako warstwa 7b) oraz spoistych skonsolidowanych gruntów jeziorzyskowych

serii poznańskiej w stanie półzwartym (G z,I) (w opisach wykresów oznaczonych jako war-

stwa 11b). Wykonane pomiary prędkości propagacji fali w próbkach, po zakończeniu izo-

tropowej konsolidacji, pozwoliły ustalić wartości modułów sztywności w zakresie bardzo

małych odkształceń dla referencyjnego stanu naprężeń
re f
3 = 100 kPa. Pomierzone wartości

tego modułu oraz wartości otrzymane z modelu HS-s w zależności od wartości naprężenia 3,

dla warstwy 4, przedstawiono na rys.7a. Analogiczną zależność dla modułu E50 przedstawio-
no na rys.7b. Stosunkowo dobrą zgodność uzyskano porównując krzywe typu S z pomiaru

i z modelu co pokazano na rys.7c. Dla tej warstwy przyjęto następujące wartości parame-

trów opisujących charakterystyki sztywności Ere f
0 = 440000 kPa, Ere f

50 = 16500kPa, Ere f
ur =

49500kPa, m = 0.65, 0.7 = 2 10−5.
Analogiczne wykresy dla warstwy 7b przedstawiono na rys.8a, 8b oraz 8c. Porównując

krzywe typu S z badań i modelu można uznać iż zgodność jest zupełnie dobra. Przyjęte

wartości parametrów dla tej warstwy wynoszą Ere f
0 = 410000 kPa, Ere f

50 = 20000kPa, Ere f
ur =

70000kPa, m = 0.55, 0.7 = 4 ·10−5.
Odpowiednie wykresy dla warstwy 11b przedstawiono na rys.9a, 9b oraz 9c. Wyniki

badań dla wartości naprężenia konsolidującego 200 kPa zostały uznane jako niemiarodaj-

ne z uwagi na dość duży rozrzut. W przypadku iłów można zaobserwować zdecydowanie

słabszy efekt zależności sztywności od naprężenia 3 co można by tłumaczyć zależnością
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sztywności raczej od wartości naprężenia prekonsolidacji, a nie bieżącej wartości naprężenia

3. Przyjęto dla tej warstwy następujące wartości parametrów Ere f
0 = 430000 kPa, Ere f

50 =
23000kPa, Ere f

ur = 69000kPa, m = 0.1, 0.7 = 6 ·10−5. Porównując krzywe S z badań i mo-
delu można uznać iż uzyskana zgodność jest bardzo dobra.

4. Wyniki obliczeń

Na rys.(10) pokazano przekroje, w których analizowano przebiegi momentów zginają-

cych w ścianach szczelinowych w poszczególnych fazach realizacji konstrukcji. Analizie

poddano ścianę lewą (przekroje A-A, B-B, C-C) oraz ścianę górną (przekroje D-D, E-E,

F-F). Celem zobrazowania potencjalnego wpływu pozostawionych przypór gruntowych roz-

ważono dwa przypadki graniczne. W pierwszym płyta denna wykonana jest po całkowitym

wykonaniu wykopu do poziomu -4 natomiast w drugim założono, że w momencie wykonania

wykopu do poziomu -4 płyta denna jest już zrealizowana. Ten ostatni przypadek odpowiada

sytuacji, gdzie przypory gruntowe pozostają aktywne na całej długości ścian aż do chwili

wykonania płyty co oczywiście nie jest możliwe z praktycznego punktu widzenia. Wykre-

sy momentów w sekcjach skrajnych (por. rys.(11), (13), (14), (17)) wykazują zdecydowanie

większe wartości ekstremalne zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej w stosunku

do sekcji środkowych (por. rys.(12), (15)). Wynika to z faktu ograniczonej sztywności gięt-

nej stropów rozpierających. Analizując rozkłady tych momentów łatwo zauważyć, że wyniki

analizy dwuwymiarowej, w tym konkretnym analizowanym przypadku mogą być istotnie

różne od wyników analizy 3D. Pozostawienie przypór gruntowych redukuje wartości ekstre-

malnych momentów zginających, ale odpowiadający im przebieg w pewnych strefach ściany

może decydować o obwiedni tychże momentów. Innym ważnym wynikiem analizy jest roz-

kład osiadań płyty dennej po przyłożeniu obciążeń od konstrukcji. Obliczone maksymalne

wartości tych osiadań sięgają 43mm przy założeniu, że nie ograniczamy wartości nośności

granicznej pod stopą pali wykonanych w strefie maksymalnych osiadań. To założenie moż-

na przyjąć pod warunkiem, że dyskretyzacja podłoża w strefie stóp pali jest wystarczająca

gęsta (przy zbyt zgrubnej dyskretyzacji sztywność pali współpracujących z podłożem jest

przeszacowana i w związku z tym takie ograniczenie w interfejsie pomiędzy podstawą pala i

podłożem należy zdecydowanie wprowadzić).

5. Wnioski

Przeprowadzone analizy układu statycznego podziemnej części kompleksu handlowego

wykazują istotny wpływ trójwymiarowości w rozkładach momentów zginających w poszcze-

gólnych sekcjach ścian szczelinowych. Efekt ten wynika głównie z ograniczonej sztywności

stropów rozpierających, których z przyczyn technologicznych nie można zamknąć na ca-

łej powierzchni oraz z silnie niejednorodnego rozkładu warstw różnych gruntów w podłożu.

Wykonany model trójwymiarowy pozwolił uniknąć szeregu uproszczeń jakie musiałyby być

wykonane w modelach częściowych na ogół dwywymiarowych. Dzięki zastosowanej opcji

dodawania pali, których dyskretyzacja nie musi być zgodna z dyskretyzacją podłoża i płyty

dennej, możliwe było efektywne iteracyjne ich przeprojektowywanie. Wykazano, iż pewne

zapasy bezpieczeństwa tkwią w technologii wykonywania wykopu poprzez pozostawianie
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(c) Zależność Es( 3)
(b)Es( 3) relation

Rys. 7. Estymacja parametrów dla warstwy 4

Fig. 7. Estimation of parameters for subsoil layer 4
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(b)E50( 3) relation

�

������

������

������

	�����

������


�����

������

�������� ������� ������ ����� ���� ���


�������

�
��	


�
�

����������������

���������������

 !"#$%�����������

 !"#$%����������

(c) Zależność Es( 3)
(b)Es( 3) relation

Rys. 8. Estymacja parametrów dla warstwy 7b

Fig. 8. Estimation of parameters for subsoil layer 7b
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(c) Zależność Es( 3)
(b)Es( 3) relation

Rys. 9. Estymacja parametrów dla warstwy 11b

Fig. 9. Estimation of parameters for subsoil layer 11b
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Rys. 10. Wybrane przekroje ścian szczelinowych

Fig. 10. Selected cross sections in diaphragm walls
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Rys. 11. Rozkład momentów zginających w przekroju A-A ścian szczelinowych

Fig. 11. Distribution of bending moment in diaphragm walls in cross section A-A
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Rys. 12. Rozkład momentów zginających w przekroju B-B ścian szczelinowych

Fig. 12. Distribution of bending moment in diaphragm walls in cross section B-B
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Rys. 13. Rozkład momentów zginających w przekroju C-C ścian szczelinowych

Fig. 13. Distribution of bending moment in diaphragm walls in cross section C-C



132

&���� &��� &
�� &	�� &��� � ��� 	�� 
�� ��� ����

&�

��������'��&�
��������'��&�
��������'��&�
���� � �' 	

&��

��
��

��
� ���� � �'��&	

��������'��&	�('���'������)

&��

�
��

��
	�

&��

&���

&��

��

� �	��������	�����

Rys. 14. Rozkład momentów zginających w przekroju D-D ścian szczelinowych

Fig. 14. Distribution of bending moment in diaphragm walls in cross section D-D
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Rys. 15. Rozkład momentów zginających w przekroju E-E ścian szczelinowych

Fig. 15. Distribution of bending moment in diaphragm walls in cross section E-E
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Rys. 16. Rozkład momentów zginających w przekroju F-F ścian szczelinowych

Fig. 16. Distribution of bending moment in diaphragm walls in cross section F-F

Rys. 17. Rozkład osiadań płyty dennej (max. 43mm)

Fig. 17. Distribution of settlements of foundation raft (max. 43mm)
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przypór gruntowych. Ten efekt również można analizować w modelach trójwymiarowych,

minimalizując wielkości sił przekrojowych w ścianach przez odpowiedni dobór technologii

pozostawiania przypór gruntowych. Zastosowany w obliczeniach zaawansowany model HS-

s, skalibrowany na podstawie wyników badań laboratoryjnych trójosiowego ściskania, sto-

sunkowo dobrze odwzorowuje krzywe zależności bieżącego siecznego modułu sztywności

Younga w zależności od odksztalcenia osiowego co pozwala sądzić, iż uzyskiwane rezultaty

sił przekrojowych w ścianach oraz w płycie dennej są poprawnie oszacowane.
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