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

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki numerycznej analizy stateczności skarpy głębo-
kiego wykopu drogowego z użyciem algorytmu proporcjonalnego zmniejszania parametrów 
wytrzymałościowych (redukcja c- ). Z uwagi na rozważany sposób drenażu skarpowego ana-
lizie poddano model trójwymiarowy (3D). Uwzględniono wpływ zmiany stanu nawodnienia 
wywołany wykonaniem wykopu na parametry mechaniczne ośrodka gruntowego. Wykazano 
skuteczność proponowanych rozwiązań drenażu. 

Słowa kluczowe: stateczność skarpy, redukcja c-  drenaż skarpowy, modelowanie 3D 
w geomechanice

A b s t r a c t 

The paper presents course and results of numerical analysis of stability of a slope of a deep road 
excavation with use of c-  reduction algorithm. Three dimensional (3D) FE model was consid-
ered due to drainage geometry. Influence of the excavations on watering conditions resulting 
in changes of mechanical parameters of soil media was taken into account. Assessment of the 
drainage system has been done. 

Keywords: slope stability, c-  reduction algorithm, drainage, 3D modeling in geomechanics
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1. Wstęp

W trakcie budowy jednej z dróg ekspresowych w terenie podgórskim wystąpiły nieko-
rzystne zjawiska o charakterze osuwiskowym w skarpach głębokiego wykopu. W rozwa-
żanym odcinku na długości ok. 600 m zbocze przecięto wykopem pod projektowaną drogę 
głębokim na ok. 25 m. Zgodnie z wcześniejszym rozpoznaniem geologicznym w układzie 
(rys. 1) wyróżniono następujące strefy materiałowe:
1. warstwy wierzchnie (rumosze gliniaste), w rozważanym przekroju w rejonie wykopu 

zalegające do głębokości ok. 6 m, 0.4 kN/m3; c = 19 kPa; 
2. warstwa przejściowa, kN/m3; c = 14 kPa; 
3. iły trzeciorzędowe(szare), kN/m3, c = 54 kPa, 

Projekt skarp przewidywał drenaż powierzchniowy wód gruntowych, napływających 
w spągu warstwy wierzchniej, w formie tzw. sierżantów i przypór wypełnionych materiałem 
o w dużej wodoprzepuszczalności (pospółka), pokazany na rys. 2.

1. 2.

strefa wycieków i 
sączenia wód

osuwisko

3.

Rys. 1. Zjawiska osuwiskowe w skarpie drogi ekspresowej. Rozważany przekrój poprzeczny. Widok 
ogólny z układem warstw

Fig. 1. Slope instability in the road excavation. Considered cross section. An overview with 
geotechnical layers

W pierwszym etapie wykonawstwa (rok 2006) powyższy drenaż powierzchniowy nie został 
wykonany. Wkrótce po wykonaniu wykopu (zima 2006/2007) w część skarp uległa osunięciu, 
pomimo iż współczynniki stateczności tak powstałych układów, obliczone na podstawie wy-
mienionych parametrów, były duże (> 1.5). Wobec kontrowersji i dyskusji o przyczynach zaist-
niałych zjawisk podjęto próbę oceny ilościowej wpływu drenaży skarp na ich stateczność. 
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Podstawowy problem techniczny polegał zatem na zbadaniu:
–  czy zaniechanie wykonania systemu odwodnień mogło mieć wpływ na wystąpienie defor-

macji skarp,
–  czy wykonanie systemu odwodnień może zapobiec dalszej degradacji skarp?

Rys. 2. Drenaż powierzchniowy. Widok ogólny i szczegół powtarzalnej sekcji

Fig. 2. Surface drainage. Overview and detail of the one section

W celu odpowiedzenia na tak określone pytania wykonano modele numeryczne reprezen-
tatywnej skarpy z użyciem Metody Elementów Skończonych (MES) w systemie Z_SOIL.
PC1, uproszczony dwuwymiarowy (2D) i trójwymiarowy (3D), dokładnie opisujący geome-
trię układu drenów.

1 Z_SOIL.PC jest systemem nieliniowej analizy MES ogólnego przeznaczenia (statyka i dynamika 
ośrodka jedno- i dwufazowego, dyfuzja, filtracja), ukierunkowanym na geotechnikę, hydrotechnikę 
i inżynierię lądową. Został opracowany na Politechnice Federalnej (EPFL) w Lozannie (Szwajcaria) 
i w firmie ZACE Services Ltd., przez zespół działający pod kierownictwem prof. T. Zimmermanna. 
Autor uczestniczy w tworzeniu systemu Z_SOIL.PC od 1993 roku. Szczegółowe informacje o syste-
mie Z_SOIL można znaleźć na stronie internetowej ZACE (www.zace.com).
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2. Analiza numeryczna stateczności skarpy

2.1. Podstawowe cechy modelu i założenia

Grunty i skały tworzące analizowany górotwór opisuje się modelem ośrodka dwufazo-
wego (woda + szkielet gruntowy), przyjmując zasadę naprężeń efektywnych wg Bishopa. 
Do opisu ciśnienia ssania i ruchu wód w strefie niepełnego nasycenia (stopień wilgotności 
< 1) przyjęto uproszczony model Van-Genuchtena. Opis stanów mechanicznych w szkie-
lecie przeprowadza się z założeniem sprężysto-plastycznej pracy szkieletu, przy przyjęciu 
powierzchni granicznej Coulomba-Mohra.

W analizie 3D uwzględniającej przestrzenną geometrię drenów zakłada się powtarzal-
ność układu na module 6 m oraz jego symetrię, skąd wynika szerokość reprezentatywnego 
wycinka skarpy a = 3 m.

We wszystkich analizach, w jednym wspólnym modelu obliczeniowym uwzględnia się 
historię zdarzeń w 3 następujących po sobie etapach:
1)  stan przed wykonaniem wykopu, 
2) stan po wykonaniu wykopu.
3) hipotetyczny stan po wykonaniu systemu odwodnienia, niezależnie rozważa się dwie al-

ternatywy:
Alt. 1. dreny o głębokości 1.2 m 
Alt. 2. przypory o głębokości do 2.5 m 
Stosowano przy tym mechanizm funkcji tzw. funkcji egzystencji i zmiany cech materia-

łowych we wskazanych podobszarach (wprowadzenie drenaży).
Każdy etap obliczeń składa się z analizy pola ciśnień wody w porach (model filtracji usta-

lonej). Uzyskane ciśnienia stanowią źródło dodatkowych sił masowych (wyporu i ciśnienia 
spływowego), które są automatycznie uwzględniane w następującej po analizie filtracji ana-
lizie statyki układu. Stateczność jest badana metodą redukcji proporcjonalnej c- , opisanej 
w [1], dającej w wyniku współczynnik stateczności SF (SF > 1 dla układu statecznego), który 
jest mnożnikiem pomiędzy siłami utrzymującymi równowagę ośrodka a siłami czynnymi 
oraz postać utraty stateczności.

W analizie ruchu wód podziemnych w rejonie wykopu przyjęto następujące założenia:
1.  Ruch wód jest opisany prawem Darcy’ego liniowym dla strefy pełnego nasycenia;
2.  W strefie niepełnego nasycenia obowiązuje zależność współczynnika filtracji od stopnia 

wilgotności: 3( )r rk S kS  (model Van Genuchtena);
3.  Analizę przeprowadza się dla stanu ustalonego;
4.  Wstępne warunki hydrogeologiczne zakłada się przyjmując zwierciadło wód gruntowych 

zgodnie z wcześniejszymi badaniami hydrogeologicznym;
5.  Współczynniki filtracji przyjęto na podstawie badań hydrogeologicznych lub na podsta-

wie danych z literatury (rys. 3);
6.  Na brzegu swobodnym powstałym po wykonaniu wykopu wprowadza się elementy prze-

łączające warunek brzegowy (seepage elements) – wolny przepływ jeśli Sr = 1, przepływ  
rzymany dla Sr < 1, por. [1];

7.  Drenaż podłużny zbierający z drenów i przypór modeluje się jako punktowe wymuszenie 
ciśnieniem p = 0.
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Rys. 3. Schemat obliczeniowy i dane materiałowe dla analizy filtracji

Fig. 3. Numerical model for the analysis of filtration

2.2. Wstępna analiza stateczności i próba określenia parametrów  
iłów w warunkach zmiennego nasycenia wodą

 
W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę stateczności przy danych przyjętych jak 

w opracowaniu projektowym. Dla iłów szarych przyjęto: c = 54 kPa; 
Przyjęcie takie w obu etapach obliczeniowych 2 i 3 skutkuje uaktywnieniem się mecha-

nizmu zniszczenia obejmującym jedynie górną cześć skarpy (rys. 4), polegającym na pośli-
zgu po (najsłabszej) warstwie przejściowej, ze współczynnikami SFII = 1.22 (bez drenażu),  
SFIII = 1.26 (z drenażem). Analogiczną postać i wartości SF uzyskuje się w analizie 3D. Wo-
bec faktu, że rzeczywista utrata stateczności skarpy, która miała miejsce w listopadzie 2006 
roku miała odmienny charakter, polegający na oberwaniu się i zsuwie w dolnej części skarpy 
w obrębie iłów (warstwa 3, rys. 1), można przyjąć, że parametry materiałowe, a szczególnie 
spójność iłów warstwy 3 w warunkach nawodnienia zostały znacznie zawyżone parametry te 
(c = 54 kPa;  opisują wytrzymałość iłu przy wilgotności naturalnej (18.0%) w stanie 
twardo plastycznym (0 < IL < 0.25). 

W celu przybliżenia symulacji do rzeczywistości podjęto próbę określenia parame-
trów iłów w warunkach zmiennego nasycenia wodą. Mając daną gęstość objętościową  
ρ = 2.0 g/cm3 i wilgotność objętościową w0 = 18%, można wyznaczyć gęstość objętościo-
wą szkieletu ρd = ρ/(1 + w0) = 2.0/1.18 = 1.695  g/cm3 a następnie, zakładając za normą  
PN-81/B-03020 gęstość właściwą szkieletu ρ = 2.72 g/cm3, można wyznaczyć porowatość n 
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= 2.72 – 1.69)/2.72 = 0.375. Stąd stopień wilgotności Sr przy wilgotności naturalnej wynosi:  

1.695*0.18 / 0.375 0.81d o
r

w

w
S

n
 (wilgotny).

Opracowanie geotechniczne terenu zawiera badania wskaźnika nośności w aparacie 
CBR wg PN-S-02205 (kalifornijskiego wskaźnika nośności gruntu) dla gruntów warstwy 
iłowej wykonane dla celów określenia jej przydatności jako podłoża pod projektowaną dro-
gę. Wyniki te można było wykorzystać przy próbie określenia zależności parametrów wy-
trzymałościowych od stopnia wilgotności, a szczególnie dla iłu w stanie pełnego nasycenia  
(tj. przy stopniu wilgotności Sr = 1). Badanie przeprowadzone było na próbkach o wilgotności  
w1 = 13.9%, co odpowiada (po analogicznych obliczeniach) Sr = 0.46 i na próbkach nawod-
nionych w2 = 22.8%, Sr = 1. 

Rys. 4. Mechanizm utraty stateczności przy projektowych danych (analiza 2D i 3D)

Fig. 4. Failure mode for design data (analysis 2D and 3D)

W badaniach tych zarejestrowano przebiegi zależności pomiędzy przemieszczeniem trzpie-
nia wciskanego w cylinder a siłą je wywołującą. Mogą one posłużyć do identyfikacji parame-
trów podłoża na drodze dopasowania wyników pomierzonych do wyników uzyskanych w dro-
dze symulacji numerycznej eksperymentu w pomocniczym, osiowo-symetrycznym modelu 
MES. W modelu tym użyto opcji kontinuum i kontaktu opisanego w ramach teorii geometrycz-
nie nieliniowej (duże przemieszczenia, zmienna topologia strefy kontaktu).
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r =2.52cm

h=17.5cm
R=7.5cm

trzpień
pokrywa

przemieszczenia
w wielkości 1:1

Rys. 5. Model MES próbki gruntu w przyrządzie do badań CBR

Fig. 5. FE model of a soil sample in CBR test
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Rys. 6. Dopasowanie wyników eksperymentu do jego symulacji:
a) przy wilgotności 13.9% b) przy wilgotności 22.8%

Fig. 6. Fitting test data to the results of its simulation:
a) for the moisture content 13.9% b) for the moisture content 22.8%

Najlepsze dopasowanie parametrów wytrzymałościowych uzyskuje się :
dla wilgotności w1= 13.9%, 0,46rS :  c1 = 40 kPa; 11°
dla wilgotności w2= 22.8%, 1,0rS :  c2 = 5kPa; 11°

Przyjmując wobec braku innych danych, że zależność pomiędzy spójnością a stopniem 
wilgotności jest liniowa, można napisać: 
c(Sr) = 70 – 65Sr; const = 11°.

Dla 0,81rS  (masyw iłu w stanie naturalnym): c3 = 17.3 kPa. Tak oszacowane zależno-
ści parametrów wytrzymałościowych iłu od stopnia wilgotności są podstawą do analizy sta-
teczności skarpy w warunkach zmieniających się stosunków wodnych. Uzyskaną zależność 
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spójności od stopnia wilgotności dla iłów wprowadzono do obliczeń wykorzystując możli-
wość stwarzaną przez system Z_Soil (opcja USER DEFINED MODELS), gdzie użytkownik 
może zdefiniować swój własny model materiałowy. 

2.3. Analiza stateczności skarpy przy oszacowanej zależności parametrów 
wytrzymałościowych od stopnia wilgotności

W pierwszym etapie wykonuje się analizę stanu początkowego w celu ustalenia wyj-
ściowego rozkładu ciśnienia wody w porach, stopnia wilgotności i naprężeń. 

a) b)

c) d)

_
Rys. 7. Stan początkowy: a) model 3D, b) ciśnienia wody w porach, c) stopień wilgotności,  

d) strumień filtracji

Fig. 7. Initial state: a) 3D FE model, b) pore water pressures, c) saturation ratio, d) fluxes

W drugim etapie obliczeń z modelu usunięte są elementy w obszarze wykopu. Na po-
wstałym brzegu skarpy wprowadza się elementy przełączające warunek brzegowy dla ci-
śnienia i przepływu. Widoczna jest zmiana stosunków wodnych polegająca na nawodnieniu 
przypowierzchniowej warstwy iłów. W analizie stateczności przyjęto spójność dla nawod-
nionych iłów o wyjściowej wartości co1 = 20 kPa (dla Alt. 1). Przyjęcie wartości 5 kPa, jakby 
to wynikało z estymacji parametrów, jest niemożliwe ze względów obliczeniowych, albo-
wiem przy wartości c = 5 kPa nie jest możliwe uzyskanie równowagi (SF < 1). Przy wartości 
wyjściowej co1 = 20 kPa dla algorytmu redukcji c-  (dla Alt. 1) utrata stateczności następuje 
dla SF = 1.76 co oznacza, że krytyczna wartość kohezji wynosi ok. ckr1 = 20/1.76 = 11.3kPa. 
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Analogicznie dla Alt. 2) przyjęto co2 = 10 kPa. Utrata stateczności pojawia się dla SF = 1.31, 
co odpowiada ckr2 = 10/1.31 = 7.5 kPa. Formę utraty stateczności pokazano na rysunku 11a. 
Jest ona zgodna z obserwowanymi zjawiskami. 

a)
b)

c) d)

Rys. 8. Stan po wykonaniu wykopów (Etap 2): a) model 3D, b) ciśnienia wody w porach, c) stopień 
wilgotności d) strumień filtracji 

Fig. 8. Stage nr 2 – after excavation: a) 3D FE model, b) pore pressures, c) saturation ratio d)fluxes

W trzecim etapie obliczeń rozważa się hipotetyczną sytuację po wprowadzeniu drenów 
wg projektu wykonawczego. Model dla etapu 3 jest modyfikowany poprzez zmianę cech 
materiałowych elementów w strefach drenów (osobno dla alternatyw 1 i 2).
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a) b)

Rys. 9. Model 3D w stanie po wykonaniu wykopu i układu drenów (etap 3): 
a) Alt .1 – dren zwykły b) Alt. 2 – drenaż przyporowy

Fig. 9. 3D FE model after introducing drainage (stage nr 3): 
a) Alt. 1 – normal drain b) Alt. 2 – deep drain

Wprowadzenie układu drenów skutkuje odwodnieniem warstwy iłów w warstwie przy-
powierzchniowej i koncentracją przepływów w drenach. Ilustrujące te zjawiska rozkłady 
stopnia wilgotności i strumieni filtracji pokazuje rys. 10.

a) b)

Rys. 10. Stan po wykonaniu wykopu i układu drenów (etap 3, Alt. 1 dren zwykły):  
a) stopień wilgotności b) strumień filtracji

Fig. 10. Stage after introducing drainage (nr 3) for Alt. 1 – normal drain: 
 a) saturation ratio b) fluxes

Dla Alt. 1 (dren zwykły) utrata stateczności następuje dla SF = 2.16, co oznacza, że na 
wskutek zmiany stosunków wodnych w obrębie skarpy nastąpił znaczący, bo 23% przyrost 
współczynnika stateczności w stosunku do stanu z etapu 2 (2.161/1.76 = 1.23). Analogicznie 
dla alternatywy 2 (drenaż przyporowy) utrata stateczności następuje dla SF = 1.91, co oznacza, 
że po wprowadzeniu drenów przyporowych w obrębie skarpy nastąpił jeszcze większy, bo 45% 
przyrost współczynnika stateczności w stosunku do stanu z etapu 2 (1.91/1.31 = 1.45).
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a) b)

Rys. 11. Postacie utraty stateczności:  
a) etap 2 – bez drenażu, b) etap 3 – z drenażem wg Alt. 1 (dren zwykły)

Fig. 11. Failure modes:  
a) stage 2–without drainage, b) stage 3 – with drainage acc. to Alt. 1 (normal drain)

Należy zwrócić uwagę, że współczynniki stateczności dla etapu 2 (bez drenaży) są war-
tościami umownymi odniesionymi do arbitralnie przyjętych wyjściowych wartości spójności 
dla iłu nawodnionego (10 i 20 kPa), co było podyktowane względami obliczeniowymi.

Wielkościami obiektywnymi są natomiast wzajemne stosunki współczynnika stateczno-
ści przy przejściu od etapu 2 do etapu 3. Przeprowadzone symulacje MES 3D stanu i statecz-
ności skarp w zmieniających się warunkach wodnych wykazały, że wprowadzenie układu 
drenującego może mieć istotny wpływ na poprawę stateczności skarp. Obrazują to powyższe 
oceny ilościowe zmiany estymowanych współczynników stateczności skarp dla skarpy bez 
drenażu oraz skarpy z drenażem. wykonanym wg Alt.1 (drenaż zwykły) lub Alt. 2 (drenaż 
przyporowy).

3. Wnioski

Zwraca się uwagę, że w oryginalnej dokumentacji geotechnicznej (sporządzonej przed 
wykonaniem wykopu) określono parametry mechaniczne warstwy iłów zalegających na głę-
bokości poniżej 6m, w stanie in situ, w warunkach wilgotności naturalnej. Odbiegały on 
znacznie od parametrów w stanie nasycenia, które wystąpił po wykonaniu wykopu. 

Wykonane dla innych celów badanie CBR warstwy iłowej okazało się tu przydatnym 
narzędziem oceny zależności parametrów wytrzymałościowych od stopnia wilgotności, je-
dynym dostępnym w chwili sporządzania ekspertyzy, bez konieczności dodatkowych badań 
laboratoryjnych i polowych. Wymagało to rozwiązania (przybliżonego) problemu identyfi-
kacji modułu E, spójności c i kąta tarcia  na podstawie doświadczalnych przebiegów zależ-
ności siła – przemieszczenie dla próbek o różnej wilgotności. Ponieważ badanie CBR jest 
wykonywane w budownictwie drogowym dość powszechnie, jego wyniki mogą być wyko-
rzystywane w podobnych przypadkach.

Korzystając z możliwości systemu Z_Soil.PC, wykorzystano tu następujące niestandar-
dowe opcje modelowania MES: 
–  etapowanie układu tj. zmienna geometria układu, pojawianie się nowych warunków brze-

gowych i stref materiałowych (dreny), w jednym przebiegu zadania,
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–  sprzężenie zjawisk filtracyjnych z mechanicznymi,
–  modelowanie przestrzenne (3D),
–  analiza stateczności metodą proporcjonalnego zmniejszania parametrów wytrzymałościo-

wych (redukcji c–
–  duże przemieszczenia i zmienna topologia kontaktu (przy symulacji badań próbek w apa-

racie CBR),
–  uwzględnienie zależności parametrów wytrzymałościowych modelu konstytutywnego 

ośrodka od stopnia nasycenia (dzięki zastosowaniu tzw. modelu użytkownika),
które okazały się w pełni zgodne z potrzebami tego praktycznego problemu geotechnicznego. 
Także i moc obliczeniowa nie była w tym przypadku ograniczeniem.

Zaprezentowane podejście umożliwiło efektywne i zgodne z rzeczywistością analizowa-
nie zjawisk osuwiskowych w skarpie wykopu. W świetle uzyskanych oszacowań wykonanie 
drenaży skarpy w wersji projektu wykonawczego uznano za celowe i konieczne do wykona-
nia. Prace te zostały wykonane, prowadząc do stanu jak na rys. 12.

Rys. 12. Stan końcowy oskarpowania wykopu

Fig. 12. Final stage of the slopes of the excavation
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