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

W niniejszym artykule przedstawiono dynamiczną analizę numeryczną budynku zlokalizowa-
nego w rejonie LGOM. Analizę wykonano za pomocą profesjonalnego systemu COSMOS/M, 
bazującego na metodzie elementów skończonych. W obliczeniach wykorzystano faktyczny sy-
gnał wzbudzenia podłoża zarejestrowany na tym obszarze i będący skutkiem eksploatacji górni-
czej. W dynamicznym modelu numerycznym uwzględniono wpływ podłoża sprężystego. Roz-
patrzono cztery różne przypadki sprężystego podłoża gruntowego. Odpowiedzi dynamiczne bu-
dynku porównano dla tych szczególnych przypadków. Stwierdzono znaczący wpływ parame-
trów sprężystych podłoża na dynamiczną odpowiedź konstrukcji i jej stan wytężenia. 
Słowa kluczowe:  wstrząsy górnicze, podłoże sprężyste, analiza dynamiczna, metoda elementów 

skończonych 

A b s t r a c t  
The article deals with dynamic, numerical analysis of a whole building localized in the 
LGOM region. The analysis was performed by means of professional system COSMOS/M 
based on the finite element method. The actual excitation signal registered in this region and 
caused by mining exploitation was exploited in calculations. In the dynamic numerical model 
elastic foundation effects were taken into account. Four different cases of elastic foundation 
were considered. Dynamic responses for these four particular cases were compared. It was 
observed that elastic parameters of foundation have very big influence on the dynamic 
response of the structure and its state of exertion. 
Keywords:  vibrations due to mining exploitation, elastic foundation, dynamic analysis, finite 

element method 
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1.  Wstęp 

Obiekty budowlane zlokalizowane na terenach głębinowej eksploatacji węgla kamien-
nego i rud miedzi narażone są na wstrząsy górnicze, które mogą być przyczyną ich uszko-
dzeń. W większości przypadków do oceny skutków drgań parasejsmicznych na budynki 
stosowane są różne skale opisowe (SWD, MSK-64, EMS-92) i normy (np. PN-85/B-02170) 
[10]. Ocena szkodliwości drgań jedynie na podstawie maksymalnych wartości przyspieszeń 
jest oceną przybliżoną. Zastosowanie pełnej analizy dynamicznej dla całego czasu trwania 
wymuszeń kinematycznych może dać w efekcie dużo pełniejszą ocenę wytężenia poszcze-
gólnych elementów budynku.  

Ostatnio pojawiły się prace, w których autorzy prezentowali wyniki obliczeń nume-
rycznych dotyczące wpływu drgań parasejsmicznych na odpowiedź budynków różnego 
typu (por. [1, 2, 7, 8]). O ile w pracach tych modelowanie budynków jest bardzo podobne – 
przyjmowane są elementy powłokowe – to istotne różnice pojawiają się w przypadku mo-
delowania podłoża gruntowego. W części prac przyjmowane jest sztywne podłoże (por.  
[3, 6]), w innych natomiast (por. [1, 2, 7]) podłoże sprężyste o różnych parametrach od-
kształceniowych i różnych grubościach. W pracach tych cechy podłoża były przyjmowane 
w różny sposób: bezpośrednio z badań, na podstawie zaleceń normowych lub z dostępnej 
literatury. Zdaniem autorów w analizach dynamicznych obiektów budowlanych zagadnie-
nie wzajemnego oddziaływania budowli i podłoża ma istotne znaczenie w procedurze 
oceny szkodliwego oddziaływania drgań podłoża na budynek i wymaga starannego 
uwzględnienia w dynamicznym modelu obliczeniowym.  

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych drgań budynku mieszkalnego 
trzykondygnacyjnego, posadowionego na gruncie o różnych parametrach sprężystych. 
Analizowano dynamiczną odpowiedź budynku na wymuszenia kinematyczne o charakterze 
parasejsmicznym (ich źródłem była eksploatacja górnicza), zarejestrowane na terenie 
LGOM. Niniejsze opracowanie jest rozszerzeniem pracy [6], w której autorzy nie uwzględ-
nili dynamicznych parametrów sprężystych podłoża gruntowego. 

2.  Opis budynku i podłoża gruntowego 

Analizie poddano budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony z trzema segmentami powtarzalnymi. Budynek ten został wzniesiony 
w technologii wielki blok w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Układ ścian kon-
strukcyjnych jest poprzeczny. Ściany piwnic są betonowe monolityczne i prefabrykowane, 
ściany nadziemia i ściany osłonowe wykonane zostały z elementów wielkoblokowych, 
stropy i stropodach z płyt kanałowych, ściany działowe z cegły, schody z elementów żel-
betowych prefabrykowanych. Budynek został posadowiony na ławach fundamentowych 
o szerokości 0,8 m.  

Wysokość kondygnacji piwnic wynosi 2,20 m, wysokość kondygnacji nadziemnych 
2,50 m (mierzone w świetle kondygnacji), zaś rozstaw ścian nośnych 6,00 m i 2,70 m. 
Wymiary w rzucie jednego segmentu budynku wynoszą 11,25×14,95 m. Stan techniczny 
budynku określono jako zadowalający. Przyjęty do analizy dynamicznej budynek jest dość 
typowym budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym dla regionu LGOM. Może być posa-
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dowiony na podłożu gruntowym dowolnego typu z zakresu przewidzianego normą posa-
dowienia bezpośredniego.  

Dynamiczne parametry sprężyste podłoża gruntowego ustalono metodą Sawinowa na 
podstawie monografii Kisiela [5] i Lipińskiego [4] oraz na podstawie normy [11]. Pa-
rametry dynamiczne podłoża zależą od rodzaju gruntu, nacisku fundamentu na podłoże 
oraz od kształtu i wymiarów fundamentu. Ustalony na tej podstawie współczynnik spręży-
stego, równomiernego, pionowego ugięcia Cz wynosi od 25 do 125 MN/m3, zależnie od 
rodzaju gruntu, natomiast współczynnik sprężystego, równomiernego, poziomego ugięcia 
Cx = 0,7 Cz . Założono, że ten typowy budynek mieszkalny może być posadowiony na ró-
żnym podłożu. Do dalszych obliczeń przyjęto cztery dyskretne wartości parametru Cz: 
25 MN/m3, 50 MN/m3, 125 MN/m3 i ∞. 

3.  Szczegółowy opis przeprowadzonej analizy numerycznej 

Analizę numeryczną wykonano za pomocą systemu COSMOS/M [12]. Cały budynek 
zdyskretyzowano z użyciem elementów typu SHELL3T (ściany, stropy, biegi schodów) 
oraz elementów typu SPRING (dyskretne sprężynki liniowe w każdym węźle linii funda-
mentów, w trzech kierunkach globalnego układu współrzędnych), modelujące dynamiczne 
parametry sprężyste podłoża gruntowego. Otrzymano w efekcie układ dyskretny o 54 120 
stopniach swobody. Siatkę elementów skończonych dla przykładowo wybranego fragmentu 
budynku pokazano na ryc. 1.  
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Ryc. 1. Siatka elementów skończonych na wybranym fragmencie budynku 

Fig. 1. The adopted FE mesh on a portion of the building 

Analizę prowadzono w zakresie liniowo sprężystym. Przyjęto następujące stałe mate-
riałowe: moduł Younga E = 26⋅109 N/m2, współczynnik Poissona ν = 0,17, gęstość mate-
riałową γ = 2450 kg/m3.  

W analizie statycznej uwzględniono obciążenie śniegiem ostatniego stropu (784 N/m2), 
obciążenie użytkowe wszystkich kondygnacji (2100 N/m2) oraz obciążenie ciężarem wła-
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snym całego budynku. W rozwiązaniu statycznym uzyskano rozkłady naprężeń dla po-
szczególnych przypadków podłoża. Maksymalne wartości naprężeń zastępczych wg hipo-
tezy Hubera-Misesa-Hencky’ego (taką miarę wytężenia przyjęto w analizie) wynoszą 
σHMH = 4,12 MPa, σHMH = 2,29 MPa, σHMH = 2,15 MPa, σHMH = 1,87 MPa, odpowiednio 
dla przypadków Cz = 25 MN/m3, Cz = 50 MN/m3, Cz = 125 MN/m3 i Cz = ∞. Naprężenia te 
pojawiają się w różnych fragmentach konstrukcji dla poszczególnych przypadków podłoża.  

Kolejnym etapem analizy numerycznej była analiza dynamiczna. Źródłem drgań bu-
dynku były wymuszenia kinematyczne spowodowane drganiami podłoża. Podstawą analizy 
był impuls zarejestrowany w poziomie fundamentów, w rejonie lokalizacji budynku. Budy-
nek jest zlokalizowany w rejonie Lubina, a impuls jest przykładowym impulsem przyspie-
szeniowym zarejestrowanym w tym rejonie. Źródłem tego impulsu była eksploatacja górni-
cza w kopalni miedzi. Impuls ten był wykorzystany przez autorów w pracy [6], w której 
analizowano ten sam budynek, zakładając idealnie sztywne podłoże.  

Pełny zapis wymuszeń kinematycznych pokazano na ryc. 2. Jest to składowa przyspie-
szeniowa drgań poziomych gruntu. Przyjęto dalej, że oś y (por. ryc. 1 i 3) jest kierunkiem 
rozchodzenia się tego impulsu.  
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Ryc. 2. Impuls parasejsmiczny zastosowany w analizie 

Fig. 2. The paraseismic impulse used in the analysis 

W prezentowanej analizie zastosowano analizę modalną z dziesięcioma formami drgań 
swobodnych. Wyznaczono je w pierwszym etapie analizy (r_frequency). Trzy pierwsze 
wartości drgań swobodnych dla analizowanego budynku i poszczególnych przypadków 
podłoża sprężystego pokazano w tabl. 1. W przypadku Cz = ∞ MN/m3 są to formy deforma-
cji konstrukcji, a w przypadkach Cz = 25 MN/m3, Cz = 50 MN/m3 i Cz = 125 MN/m3 są to 
formy posuwisto-giętno-skrętnych drgań bryły sztywnej na podłożu sprężystym. 

Pierwszą formę drgań swobodnych budynku dla przypadku Cz = 25 MN/m3 przedsta-
wiono na ryc. 3. Widoczne są silne deformacje elementów SPRING modelujących podłoże 
sprężyste. Bryła budynku pozostaje sztywna, a drgania odbywają się w płaszczyźnie y–z. 

W kolejnym kroku obliczeń przeprowadzono właściwą analizę dynamiczną. Do 
całkowania równań ruchu zastosowano procedurę Newmarka z parametrami 0,5 i 0,0625, 
a całkowano z krokiem 0,0026 s. Uwzględniano ponadto tłumienie drgań, przy czym jako 
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macierz tłumienia zastosowano macierz Rayleigha, będącą kombinacją macierzy mas 
i macierzy sztywności (por. [12]) 

 [C] = α0[M] + α1[K] (1) 

Współczynniki α0 i α1 , definiujące udział macierzy mas [M] i macierzy sztywności [K] 
w macierzy tłumienia [C], dobierano w taki sposób, by uzyskać w efekcie logarytmiczny 
dekrement tłumienia ϑ na poziomie 0,2. Jest to sugerowana w literaturze wartość logary-
tmicznego dekrementu tłumienia dla konstrukcji żelbetowych. 
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Ryc. 3. Pierwsza forma drgań swobodnych dla przypadku Cz = 25 MN/m3 

Fig. 3. The first mode of free vibrations for the case Cz = 25 MN/m3 

T a b l i c a  1 

Pierwsze trzy częstotliwości drgań swobodnych 

 Cz = 25 MN/m3 Cz = 50 MN/m3 Cz = 125 MN/m3 Cz = ∞ 
f1 [Hz] 3,35 4,58 6,42 11,55 
f2 [Hz] 3,47 4,66 6,90 18,97 
f3 [Hz] 5,83 7,77 10,91 19,46 

 
W rezultacie przeprowadzonych obliczeń otrzymano pełną odpowiedź dynamiczną bu-

dynku na wprowadzony impuls przyspieszeniowy. Na rycinie 4 przedstawiono drgania 
wybranego węzła budynku (położenie tego węzła pokazano na ryc. 3) w trakcie trwania 
impulsu. Przedstawiono na nim przemieszczenia względne (relative) odniesione do my-
ślowo unieruchomionego podłoża. Na rycinie 5 pokazano całkowite przemieszczenia (ab-
solute) tego węzła dla trzech wybranych przypadków sprężystości podłoża.  

W obliczeniach wyznaczono także maksymalne naprężenia zredukowane (według hi-
potezy Hubera-Misesa-Hencky’ego) wywołane tylko wymuszeniem kinematycznym. 
Przedstawiono je w tabl. 2 (wartości naprężeń dotyczą węzła nr 7774) wraz z maksymal-
nymi przemieszczeniami całkowitymi węzła 8722 oraz maksymalnymi przyspieszeniami 
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węzła 4836 (por. ryc. 3) wyznaczonymi w dynamicznej analizie numerycznej. Są to warto-
ści maksymalne otrzymane w analizowanym przedziale czasowym 0–4,5 s, czyli w trakcie 
trwania wymuszeń kinematycznych podłoża, na którym jest posadowiony budynek. 

 

∞

 
Ryc. 4. Przebieg drgań względnych węzła 8722 

Fig. 4. Dynamic relative response of the node 8722 

∞

 
Ryc. 5. Przebieg drgań całkowitych węzła 8722 

Fig. 5. Dynamic absolute response of the node 8722 
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T a b l i c a  2 

Maksymalne naprężenia zredukowane, maksymalne przyspieszenia i przemieszczenia 

 Cz = 25 MN/m3 Cz = 50 MN/m3 Cz = 125 MN/m3 Cz = ∞ 

][max MPaHMHσ  0,222 0,298 0,486 0,133 
abs

4836ya [m/s2] 0,870 0,908 1,491 0,472 
abs

8722yu [mm] 2,10   1,56   1,10   0,56   

4.  Uwagi końcowe 

W pracy przedstawiono analizę drgań trójkondygnacyjnego budynku mieszkalnego 
wywołanych impulsem parasejsmicznym. W analizie numerycznej zastosowano system 
COSMOS/M, bazujący na metodzie elementów skończonych. Uwzględniono dynamiczne, 
sprężyste charakterystyki podłoża gruntowego, analizując drgania dla czterech różnych 
przypadków charakterystyk podłoża.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że impuls przyspieszeniowy na poziomie 
400 mm/s2 nie wywołuje znaczących wytężeń w konstrukcji budynku i to bez względu na 
wartości dynamicznych parametrów sprężystości podłoża. Dla podłoża o sztywności 
Cz = 125 MN/m3 przeciążenia te są największe i wynoszą 0,486 MPa. Naprężenia wywo-
łane działaniem ciężaru własnego i obciążeń zmiennych są dużo większe i wynoszą 
2,15 MPa dla tego przypadku.  

Wartości maksymalnych przemieszczeń maleją wraz ze wzrostem parametrów spręży-
stych podłoża i są najmniejsze dla podłoża sztywnego. Maksymalne naprężenia oraz mak-
symalne przyspieszenia wywołane wyłącznie wymuszeniem kinematycznym rosną wraz ze 
wzrostem wartości dynamicznych parametrów sprężystych podłoża i osiągają wartość mak-
symalną dla podłoża o parametrze Cz = 125 MN/m3. Naprężenia porównywano w miejscu 
połączenia jednej ze ścian wewnętrznych trzeciej kondygnacji ze stropem (węzeł siatki 
nr 7774). Jest to miejsce maksymalnych naprężeń dla przypadku analizy budynku na pod-
łożu idealnie sztywnym.  

W analizie dynamicznej budynków posadowionych na podłożu o większej podatności, 
stwierdzono lokalnie większe naprężenia od tych podanych w tabl. 2, ale wystąpiły one 
w elementach konstrukcyjnych o drugorzędnym znaczeniu (np. w biegach schodowych 
kondygnacji piwnicznej). 

Dla podłoża idealnie sztywnego zarówno przemieszczenia, przyspieszenia, jak i naprę-
żenia ekwiwalentne są najmniejsze. Wynika stąd konieczność uwzględnienia dynamicz-
nych parametrów sprężystych podłoża. Założenie idealnie sztywnego podłoża, w przypadku 
analizowanego budynku, skutkowało zaniżeniem faktycznego stanu wytężenia konstrukcji 
podczas drgań wymuszonych ruchem podłoża.  

Prezentowana analiza może być podstawą oceny odporności dynamicznej budynku 
posadowionego na podłożu gruntowym o różnych parametrach sprężystych, na terenie 
występowania drgań parasejsmicznych, których źródłem jest eksploatacja górnicza. 

Przedstawiony w pracy przykład oraz inne analizowane przez autorów (por. [3, 6]), 
upoważniają do sformułowania wniosku o dużej przydatności systemu COSMOS/M do 
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analizy dynamicznej budynków poddanych wymuszeniom kinematycznym dowolnego 
typu. 
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