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

W artykule zamieszczono wyniki próbnych obciążeń, które służyły rozpoznaniu podłoża, z ja-
kiego zbudowany jest nasyp, a ponadto dzięki nim możliwe były poprawne zaprojektowanie 
wzmocnienia oraz kontrola jego wykonania. Obciążenie polegało na zbudowaniu stosu płyt 
drogowych układanych na podstawie 3,5 × 6,0 m. Tak duży obszar obciążenia pozwalał na 
ocenę jakości podłoża na znacznej głębokości. Nacisk na podłoże wynosił ok. 100 kPa. 
W dalszej części zamieszczono oszacowanie wartości parametrów modelu MCC na podstawie 
wyników badań oraz prognozę osiadań rzeczywistego obiektu. 
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A b s t r a c t  

In paper results of trial loading are presented. They were used to the recognition the subsoil 
built by made ground, moreover it was possible correct designing the strengthening and 
inspection the quality of it. Those loads were realised by building the stock of pavement slabs 
placed on the 3,5 × 6,0 m base. That big load area made possible the judgement of subsoil in 
the considerable depth. The pressure on the base was about 100 kPa. Then it presented the es-
timation of the value parameters of MCC model using test results and the forecasting of set-
tlements of real object. 
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1. Wstęp 
 
Przedmiotem rozważań jest przeprowadzanie próbnych obciążeń podłoża oraz ich wy-

korzystanie w procesie projektowania i realizacji fundamentów pod konstrukcje. Zagadnie-
nie to ostatnio szczególnie zyskało na znaczeniu ze względu na fakt, że pod budowę 
obiektów mieszkalnych lub użyteczności publicznej przeznaczane są coraz to gorsze pod 
względem warunków gruntowo-wodnych tereny. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest 
konieczność projektowania wzmocnień podłoża oraz kontroli ich prawidłowego wykona-
nia, co jest gwarantem bezpieczeństwa użytkowania wznoszonych konstrukcji. 

Analizowanym obiektem, na przykładzie którego zaprezentowane zostaną wyniki prze-
prowadzonych próbnych obciążeń oraz efektywność zastosowanego wzmocnienia podłoża, 
będzie jedenastokondygnacyjny blok mieszkalny budowany w Katowicach. Obiekt ten 
posadowiono na nasypie zbudowanym z łupka przywęglowego nieprzepalonego, który jest 
pozostałością po działalności górniczej. Maksymalna miąższość nasypu sięga 20 m. Tech-
nologia zastosowana do zagęszczenia i wzmocnienia podłoża to tzw. ciężkie ubijanie, które 
polega na zrzucaniu ciężkiego ubijaka ze znacznej wysokości. Ze względu na to, że opra-
cowania dotyczące zastosowanej technologii wzmocnienia zawierają tylko empiryczne 
zależności, wszelkie badania in-situ, które swoim zasięgiem są w stanie objąć znaczną 
głębokość masywu podłoża, najlepiej pozwalają oszacować jakość podłoża pod funda-
menty konstrukcji. 

W artykule przedstawiono również interpretację próbnych obciążeń przy zastosowaniu 
analizy MES, a ponadto podjęto próbę oszacowania rzeczywistych osiadań całego obiektu. 

 
 

2. Charakterystyka obiektu oraz warunków geotechnicznych 
 
Omawiany w artykule kompleks obiektów to osiedle mieszkaniowe „Dębowe Tarasy” 

w Katowicach. Kompleks ten składa się z 4 dużych budynków, których wysokość zmienia 
się schodkowo i wynosi od 5 do 11 kondygnacji (mieszkania znajdujące się powyżej mają 
tarasy nad niższymi kondygnacjami), oraz z 8 małych budynków czterokondygnacyjnych. 
Podłoże pod budynki tworzy grunt nasypowy z odpadów kopalnianych, składający się 
w znacznej części z łupka przywęglowego nieprzepalonego, miejscami zaglinionego. Miąż-
szość nasypu jest różna dla całego obszaru kompleksu i waha się od 0 do nawet 20 m. Ta-
kie ukształtowanie terenu jest skutkiem zasypywania nierówności terenu. Nasyp ten był 
wprawdzie budowany metodycznie w końcu lat 90., jednak wykonujący go nie znali wy-
magań, jakie będzie on musiał spełniać jako podłoże pod fundamenty. Ponadto podczas 
rozpoznania geologicznego natrafiono na liczne pustki będące wynikiem nieprawidłowej 
likwidacji istniejącej wcześniej na tym terenie infrastruktury oraz miejsca, gdzie grunt 
zalegał w stanie luźnym. Dlatego też nie było możliwe posadowienie na tym terenie 
obiektu mieszkalnego, który musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, bez dokonania ulep-
szeń podłoża. 

Według dokumentacji [7] całość nasypu została zakwalifikowana jako niebudowlana, 
a posadowienie obiektu miało być wykonane na palach, których długość miejscami prze-
kraczać miała 20 m. Oczywiście, takie rozwiązanie byłoby bardzo drogie i postawiłoby pod 
znakiem zapytania opłacalność inwestycji. Dlatego też zdecydowano, że fundamentami pod 
rozważane budynki będą sztywne skrzynie, które składać się będą z dwóch kondygnacji, 
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a jednocześnie będą służyć jako garaże podziemne. Wysokość skrzyni fundamentowych 
wynosi ok. 6,6 m, a ich wymiary w planie to 72,4 × 48,9 m. Posadowienie takie, ze 
względu na znaczną sztywność, pozwoli na w miarę równomierne rozłożenie nacisków. Dla 
dużych budynków nacisk wynosić będzie średnio ok. 150 kPa (wg danych uzyskanych od 
projektantów konstrukcji [12] maksymalne naprężenia kontaktowe nie przekraczają 250 kPa). 
Ponadto zdecydowano o wzmocnieniu niejednorodnego podłoża za pomocą ciężkiego ubi-
jania (konsolidacji dynamicznej Menarda). 

Aby móc oszacować nośność i sztywność podłoża współpracującego z analizowanym 
obiektem, podjęto decyzję o przeprowadzeniu próbnych obciążeń. Ze względu na rozmiary 
budynku oraz chęć oceny gruntu zalegającego na większej głębokości zaszła konieczność 
realizacji obciążeń wielkowymiarowych. Procedurę przeprowadzonych prób oraz ich wy-
niki i interpretacje przedstawiono w dalszej części niniejszego artykułu. 

 
 

3. Próbne obciążenia podłoża 
 

3.1. Cel badań 
 
Jak wspomniano wcześniej, próbne obciążenia są jednymi z najlepszych metod spraw-

dzenia jakości podłoża pod konstrukcję (por. [6]). Badania pozwalają na bezpośrednie 
zmierzenie odpowiedzi nienaruszonego podłoża na przykładane obciążenie. Jest to symula-
cja pracy rzeczywistego fundamentu. Do rozwiązania pozostaje tzw. problem skali, gdy 
wymiar próbnych obciążeń jest znacznie mniejszy od wymiarów budynku. Ponadto, jeżeli 
zachodzi konieczność oszacowania parametrów modelu, należy przeprowadzić analizę 
wsteczną, która sama w sobie jest zagadnieniem trudnym i nietypowym i powinna być 
wykonywana przez ekspertów. Dlatego też, uwzględniając jeszcze znaczne koszty prze-
prowadzenia badań, próbne obciążenia nie są zbyt chętnie stosowane przez inżynierów. 
Mimo to zaleca się ich przeprowadzanie w celu kontroli poprawności wykonania elemen-
tów konstrukcji oraz właściwości podłoża gruntowego. 

Bardzo istotną sprawą jest zasięg wpływu obciążenia. Zwykle przyjmuje się, że obcią-
żając obszar, dla którego mniejszy wymiar wynosi B, możliwe jest rozpoznanie podłoża do 
głębokości 2–3 B. Ponieważ w rozważanym przypadku niejednorodny nasyp miał miąż-
szość dochodzącą do 20 m zdecydowano, że obciążanym obszarem będzie powierzchnia 
3,0 × 6,0 m (4 żelbetowe płyty ułożone obok siebie), a balastem stos płyt drogowych. 
Oczywiście, takie badanie nie pozwala wprawdzie na ocenę całego gruntu nasypowego, ale 
mimo to jest pewnym kompromisem pomiędzy potrzebami rozpoznania podłoża a możli-
wościami technicznymi, czasowymi i finansowymi. 

 
3.2. Sposób realizacji próbnych obciążeń 

 
Opisywane próbne obciążenia składały się z trzech faz: obciążenia pierwotnego, odcią-

żenia oraz obciążenia wtórnego. Poszczególne fazy realizowane były etapami, a końcowa 
wartość przyłożonego obciążenia wyniosła ok. 100 kPa. Na ciężar ten składał się stos ok. 
100 płyt ułożonych w 17 rzędach po 6 płyt w rzędzie. Stos był układany na podstawie, 
którą tworzyły 4 płyty ułożone obok siebie. Podstawa ta spoczywała bezpośrednio na po-
wierzchni terenu, która została uprzednio wyrównana. W celu zapewnienia równomiernych 



 108

nacisków pod płytą nasypano i zagęszczono kilkunastomilimetrową warstwę piasku drob-
nego. Schemat ułożenia stosu pokazano na ryc. 1. Odstęp o wielkości 50 cm pomiędzy pły-
tami wynikał z konieczności zachowania bezpiecznego ułożenia stosu, aby uniknąć jego 
wywrócenia. Przykładanie całości obciążenia podzielono na 4 etapy, a realizację następ-
nego etapu obciążenia rozpoczynano po stabilizacji osiadań poprzedniego. Przyjęto, że 
nastąpiła stabilizacja osiadań, jeżeli przyrost osiadań wyniósł nie więcej niż 0,2 mm/10 min. 
Pomiar osiadań realizowany był metodą geodezyjną w czterech narożnych punktach płyt 
tworzących podstawę stosu. Pozwoliło to na wyeliminowanie przy interpretacji ewen-
tualnych przechyleń stosu, a jako wynik brano wartość średnią z osiadań pomierzonych 
w poszczególnych punktach. 

 

 
Ryc. 1. Schemat budowy stosu z płyt drogowych 

Fig. 1. Scheme of the settings the stock of pavement slabs 
 
Płyty drogowe układane były w stos za pomocą dźwigu. Czas wykonywania badania 

wynosił ok. 2 doby – w pierwszym dniu realizowano obciążenie pierwotne (dłuższy czas 
stabilizacji osiadań), natomiast w drugim odciążenie i obciążenie wtórne. Szczegółowy opis 
przeprowadzonych obciążeń oraz komplet wyników przedstawiono w opracowaniu [3]. 

Niedogodnością przy realizacji prób jest zwykle czas przeprowadzania badania oraz 
jego koszt. Ponadto im większa powierzchnia jest obciążana, tym większy ciężar całkowity 
należy ułożyć na budowanym stosie, co powoduje problemy logistyczne przy przeprowa-
dzaniu badań oraz zagrożenie dla obsługi w przypadku przewrócenia stanowiska. Dlatego 
też częstym błędem jest stosowanie obciążeń zadawanych na małym obszarze (np. badania 
płytą VSS) oraz nadużywanie ich wyników do oceny głębszych warstw podłoża. 

 
 

3.3. Otrzymane wyniki 
 
Jak wspomniano wcześniej, wyniki badań pozwoliły na oszacowanie jakości podłoża 

oraz umożliwiły kontrolę zastosowanego wzmocnienia podłoża. Ponieważ próbne obciąże-
nia umożliwiają uśrednioną ocenę podłoża zalegającego do dwu-, trzykrotnej głębokości 
pod przyłożonym obciążeniem, dlatego też do interpretacji wyników dla potrzeb inwestycji 
zastosowano model półprzestrzeni sprężystej. Według tych założeń średni moduł sztywno-
ści dla podłoża dany jest wzorem (por. [8]) 
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gdzie: 
q – obciążenie jednostkowe [kPa], 
B – szerokość obciążanej podstawy [m], 
s – pomierzone osiadanie [mm], 
ν = 0,3 – współczynnik Poissona, 
ω = 1,22 – współczynnik kształtu dla sztywnej podstawy prostokątnej o stosunku 

boków 2:1. 
 

Aby skorzystać z powyższej zależności, sporządzono wykres zależności osiadań od ob-
ciążeń (ryc. 2), a następnie otrzymane krzywe przybliżano zależnością liniową. Z kształtu 
tej charakterystyki można wywnioskować, jaka jest odpowiedź gruntu na przyłożone od-
działywanie. Zatem jeżeli charakterystyka pierwotna ma kształt wklęsły (jak na ryc. 2), 
wskazuje to na zagęszczanie się gruntu, natomiast jeżeli kształt ten jest wypukły – na osią-
ganie stanu granicznego pod badaną powierzchnią. Na tej podstawie można ocenić nośność 
podłoża i zweryfikować, przyjęte na podstawie innych badań, parametry wytrzymałościowe 
gruntu budującego podłoże. 

Badania dla terenu rozważanej inwestycji przeprowadzono w trzech wskazanych przez 
projektanta miejscach zlokalizowanych pod projektowanymi dużymi budynkami. We 
wszystkich badaniach otrzymano wklęsłą charakterystykę obciążenie–osiadanie, natomiast 
wartości modułów odkształcenia zestawione zostały w tabl. 1. 

Otrzymane z prób wyniki wskazują, że zgodnie z oczekiwaniami, analizowany teren 
charakteryzuje się znaczną niejednorodnością, co może powodować nierównomierne osia-
dania i przechylenia wysokich budynków. Ponadto otrzymane wartości modułów wskazują 
na możliwości znacznych osiadań, co jest niedopuszczalne przy projektowaniu tak odpo-
wiedzialnych konstrukcji. Dlatego też konieczne było zastosowanie wzmocnienia podłoża. 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0 20 40 60 80 100 120 140

obciążenie, kPa

os
ia

da
ni

e,
 m

m

 
Ryc. 2. Zależność obciążenie–osiadanie dla próbnych obciążeń 

Fig. 2. Load–settlement dependence for trial tests 



 110
T a b l i c a  1 

Moduły sztywności otrzymane z próbnych obciążeń podłoża przed wzmocnieniem 

Numer badania Moduł pierwotny 
E0 [MPa] 

Moduł wtórny 
E [MPa] 

262 38 66 
39 17 53 

200 44 58 
 
 

4. Metoda wzmocnienia podłoża z zastosowaniem ciężkiego ubijania  
oraz jej efektywność 

 
Dla potrzeb omawianej inwestycji zaprojektowano wzmocnienie podłoża metodą cięż-

kiego ubijania (konsolidacji dynamicznej Menarda, por. [4, 5]). Wzmocnienie to polega na 
zrzucaniu ciężkiego stalowego ubijaka ze znacznej wysokości. Technologia ta pozwala na 
znaczne zwiększenie sztywności wzmacnianego gruntu, a przede wszystkim, pod warun-
kiem starannego wykonania, zapewnia jednorodność podłoża. W świecie wykorzystuje się 
ubijaki o masach 10–40 t, natomiast wysokość ich zrzucania to ok. 10–50 m. Według au-
tora metody wzmocnienia [4] efektywna miąższość wzmacnianej warstwy w metrach 
wynosi ( ) ,0,15,0 HM ⋅⋅−  gdzie M to masa ubijaka w tonach, a H – wysokość zrzucania 
w metrach. Wzór ten został wyprowadzony na bazie analiz wyników badań wzmacnianego 
obszaru, a współczynnik występujący przed pierwiastkiem zależy od rodzaju i stanu gruntu 
poddawanego wzmocnieniu. Firmy działające na terenie Polski dysponują ubijakami 
o masie 7–14 t, a maksymalna wysokość zrzucania nie przekracza zwykle 15 m. Przeważ-
nie  stosuje się ubijanie terenu w siatce kwadratowej o boku 3,0–5,0 m, natomiast liczba 
uderzeń w dany punkt wynosi ok. 10. W ten sposób tworzone są kratery główne. Oprócz 
nich stosuje się tzw. prasowanie, które polega na trzy-, czterokrotnym zrzucaniu ubijaka 
z wysokości ok. 3 m pomiędzy kraterami głównymi. W ten sposób zapewnić można jedno-
rodność wierzchniej warstwy podłoża, która zwykle jest naruszana poprzez tworzenie kra-
teru głównego. 

Zalety zastosowanej metody to szybkość jej wykonywania (do nawet 200 m2 na dzień 
roboczy) oraz cena, która jest znacznie niższa od kosztów innych metod wzmocnienia. Po-
nieważ na każde miejsce udarów dostarczana jest w przybliżeniu taka sama energia, 
a ponadto strefy wzmocnień nachodzą na siebie, można uznać, że po przeprowadzeniu 
wzmocnienia pozostawione podłoże odznacza się jednorodnością. Może to mieć ogromne 
znaczenie szczególnie przy posadawianiu dużych budynków na sztywnym fundamencie. 
Mankamentem metody są drgania propagujące się w pobliżu wzmacnianego terenu. Powo-
dują one dyskomfort znajdujących się w pobliżu osób oraz uszkodzenia konstrukcji 
w promieniu do ok. 40 m. Aby wyeliminować niekorzystne wpływy, należy przewidzieć 
w okolicy robót monitoring drgań, zaś w przypadku przekroczenia bezpiecznych wartości 
przyspieszeń określonych normami [10, 11] – zmniejszyć wysokość ubijania, a w zamian 
zwiększyć liczbę uderzeń w jedno miejsce. Oczywiście, zmiany takie mogą powodować 
zmniejszenie efektywności wzmocnienia i należy je stosować bardzo rozważnie. Czasami 
zachodzi konieczność zmiany technologii wzmocnienia na inną. 
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Wyniki próbnych obciążeń po wykonaniu zagęszczania dynamicznego przedstawiono 
w tabl. 2. Porównując te wartości z wynikami uzyskanymi przed wzmocnieniem, można 
uznać, że tak wzmocnione podłoże spełnia wymagania stawiane przez projektanta kon-
strukcji. Ponadto wartości modułów pierwotnych wykazują, że nie powinien wystąpić pro-
blem niejednorodności osiadań dla omawianego budynku.  

T a b l i c a  2 

Moduły sztywności otrzymane z próbnych obciążeń po wykonaniu wzmocnienia podłoża 

Numer badania Moduł pierwotny 
E0 [MPa] 

Moduł wtórny 
E [MPa] 

262 70 170 
39 50 124 

200 48 119 
 
Chcąc oszacować średnie osiadania budynku, można założyć, że do głębokości 

aktywnej naprężenia pod skrzynią fundamentową pozostają niezmienne (w przybliżeniu 
występuje stan edometryczny), a osiadania dane będą wzorem 
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gdzie: 
q = 150 kPa – średnie obciążenie przekazywane na podłoże,  
zmax – głębokość aktywna,  
M0 – edometryczny moduł ściśliwości. 
 

Przyjmując wg tabl. 2 średni moduł odkształcenia E0 = 55 MPa oraz współczynnik 
Poissona ν = 0,25, można oszacować wartość modułu M0 wg zależności 
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= = 66 MPa (3) 

 
Szacując głębokość aktywną, można przyjąć, że wystarczy obliczyć osiadania do głębo-

kości, na której spełniony będzie warunek 
 

 max5,05,0 zq ⋅γ⋅=σ⋅< zd  (4) 
 

Przyjmując ciężar objętościowy gruntu γ = 20 kN/m3, otrzymuje się zmax = 15 m. War-
tość obliczonej wg zależności (4) głębokości aktywnej jest wprawdzie mniejsza niż obli-
czona wg normy [9], niemniej jednak w przypadku tak dużych wymiarów obiektu można 
spodziewać się, że obliczenie wg normy prowadzić będzie do przeszacowania przemiesz-
czeń, co powinna wykazać analiza MES, której wyniki zostaną przedstawione w rozdziale 5. 
Wracając do wzoru (2), dla potrzeb realizacji rozważanej inwestycji oszacowano osiadania 
fundamentu konstrukcji na sśr = 34 mm. 
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5. Interpretacja wyników badań za pomocą analizy MES 
 

5.1. Model numeryczny rozważanego zagadnienia 
 
Przedstawiona poprzednio analiza odnosiła się do omawianej inwestycji, a wykorzy-

stane zależności miały charakter inżynierski. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono 
analizę MES, dzięki której możliwe będzie najpierw oszacowanie parametrów gruntu na 
podstawie próbnych obciążeń (analiza wsteczna – por. [6]), a następnie prognoza osiadań 
rzeczywistego obiektu. Do analizy wybrano program Z_Soil 6.27, który umożliwia analizę 
zagadnień trójwymiarowych. Jako model konstytutywny założono Modified Cam Clay, 
który jest w stanie realistycznie opisywać reakcję gruntu na oddziaływanie oraz zależność 
sztywności od naprężenia średniego, przez co nie dochodzi do przeszacowania osiadań przy 
przyjęciu modelu geometrycznego, który zakłada zbyt dużą głębokość. Obliczenia prze-
prowadzono na ośmiowęzłowych, sześciościennych elementach skończonych, natomiast 
wymiary modelu dobrano tak, aby warunki brzegowe (odebranie swobody przemieszczeń 
we wszystkich kierunkach na dolnej płaszczyźnie modelu oraz w kierunku prostopadłym 
do bocznych płaszczyzn) nie wpływały na wyniki obliczeń. 

 
5.2. Porównanie wyników symulacji z doświadczeniem 

 
Pierwsza z przeprowadzonych analiz miała na celu interpretację wyników próbnych ob-

ciążeń i oszacowanie wartości parametrów podłoża gruntowego. Model geometryczny 
zagadnienia przedstawiono na ryc. 3. Jego wymiary to 20 × 20 × 20 m i składa się on z 792 
elementów skończonych. Ze względu na symetrię zagadnienia w obliczeniach analizowano 
ćwiartkę modelu. Założono, że obciążenie o wartości 100 kPa przyłożono do płyty umiesz-
czonej bezpośrednio na podłożu. 

 

 
Ryc. 3. Model geometryczny próbnego obciążenia gruntu 

Fig. 3. Geometric model for trial loading of subsoil 
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Parametry podłoża dobrano tak (metodą prób i błędów), aby otrzymana krzywa obcią-
żenie–osiadanie odpowiadała charakterystyce otrzymanej z próbnych obciążeń. Wynik do-
pasowania pokazano na ryc. 4. Na wykresie tym całość obciążenia oznacza nacisk ok. 100 kPa 
przyłożony w trakcie próbnych obciążeń. Pokazaną tam zgodność otrzymano dla następują-
cych wartości parametrów modelu MCC, które odpowiadają charakterystykom podłoża po 
wykonaniu wzmocnienia 

 
M = 1,0, ν = 0,25, λ = 0,014, κ = 0,007, (5) 
e0 = 0,75, pco = 25 kPa, OCR = 1,5. 

 
Uzyskana zgodność symulacji numerycznych z wynikami próbnych obciążeń została 

uznana za zadowalającą, a wynikające z rozważań wartości parametrów (5) zostały wyko-
rzystane do analizy mającej na celu prognozę osiadań konstrukcji na wzmocnionym podłożu.  
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Ryc. 4. Charakterystyki obciążenie–osiadanie – porównanie wyników badań z symulacjami 

numerycznymi 

Fig. 4. Load–settlement characteristics – the comparison test results with numerical simulations 
 

5.3. Prognoza osiadań rzeczywistego budynku 
 
Uzyskane w rozdziale 5.2 wartości parametrów posłużyły do analizy zachowania się 

całości obiektu posadowionego na sztywnej skrzyni fundamentowej. Model numeryczny 
zagadnienia przedstawiono na ryc. 5. W modelu uwzględniono sztywność konstrukcji fun-
damentu. Wartości obciążeń przyjęto wg danych zawartych w projekcie konstrukcji [2]. 
Ponadto, zgodnie z wynikami badań podłoża [7], założono, że analizowany grunt nasypowy 
zalega do głębokości ok. 20 m, a pod nim znajduje się grunt o znacznie większej nośności 
i sztywności. Model do prognozy rzeczywistych osiadań zawierał 3632 elementy skoń-
czone, a jego wymiary wynosiły 200 × 150 × 40 m. Dla uproszczenia wykorzystano rów-
nież symetrię zagadnienia, przyjmując odpowiednią geometrię modelu. Analizowano 
ćwiartkę zagadnienia. Widoczne na ryc. 5 obciążenie działające na fundament zostało do-
brane w taki sposób, aby w miarę prosto symulować zmienność obciążenia przekazywa-
nego przez konstrukcję oraz uwzględniać przestrzenną pracę skrzyni fundamentowej. Ma-

Obciążenie [kPa] 
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ksymalna wartość obciążenia pokazanego na ryc. 5 wynosiła 250 kPa, a minimalna 150 kPa. 
Wyniki w postaci zależności osiadań od przyłożonych obciążeń pokazano na ryc. 6. Tutaj 
100% obciążenia oznacza całość ciężaru przekazywanego przez budynek na fundamenty. 
Obliczono wartość osiadań zarówno pod środkiem obiektu (wartość maksymalna), jak i pod 
narożem, gdzie przyłożone obciążenie miało wartość minimalną. Otrzymano, odpowiednio, 
14,4 mm oraz 11,4 mm, co dodatkowo pozwoliło na obliczenie względnej różnicy osiadań, 
która wyniosła 0,8 ‰. Weryfikacja powyższych wartości możliwa będzie po zakończeniu 
budowy i opracowaniu wyników monitoringu osiadań. Monitoring został zainstalowany na 
elementach konstrukcji budynków.  

 

 
Ryc. 5. Model geometryczny analizy osiadań fundamentu 

Fig. 5. Geometric model for the foundation settlement 
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Ryc. 6. Charakterystyki obciążenie–osiadanie dla analizowanego obiektu 

Fig. 6. Load–settlement characteristics for analysed structures 
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6. Podsumowanie i wnioski 
 
Analizując otrzymane z obliczeń wyniki, można stwierdzić, że dzięki próbnym obciąże-

niom możliwe jest dokładniejsze oszacowanie nośności i sztywności podłoża oraz znacznie 
efektywniejsze projektowanie posadowienia konstrukcji budowlanej. Przeprowadzenie tego 
rodzaju badań powinno być standardem przy planowaniu i realizacji odpowiedzialnych 
inwestycji. Należy przy tym pamiętać, że żadne badania polegające na makroskopowej 
ocenie urobku z wierceń lub też laboratoryjne badania naruszonych gruntów nie zastąpią 
prób in-situ, które są w stanie realistycznie określić odpowiedź podłoża na zadawane obciążenie. 

Oczywiście, do utrudnień zaliczyć można konieczność skomplikowanej interpretacji. 
Okazuje się, że oszacowanie sztywności nie przedstawia większych problemów, jednak 
określenie nośności podłoża, a szczególnie estymacja parametrów założonego modelu ma-
teriałowego wymaga przeprowadzenia analizy odwrotnej. Jest to zadanie wyjątkowo trudne, 
gdy ma się do czynienia z bardziej zaawansowanym modelem o wielu parametrach, gdyż 
zbyt dużo czynników decyduje wtedy o globalnej odpowiedzi podłoża na zadane oddziały-
wanie. Niemniej jednak tego typu badania znakomicie nadają się do weryfikacji geome-
trycznych i materiałowych modeli wykorzystywanych w obliczeniach.  

Z przeprowadzonych rozważań wynika również, że do wiarygodnej interpretacji i ana-
lizy zachowania się budynku najlepiej jest zastosować metodę elementów skończonych, 
która obecnie coraz częściej jest wykorzystywana do projektowania zaawansowanych kon-
strukcji. O różnicy może świadczyć znaczne przeszacowanie wartości osiadań obliczonych 
wg wzoru (2) w stosunku do tych, które uzyskano, stosując MES. Rzecz jasna kluczem do 
poprawnej analizy jest przyjęcie realistycznych wartości parametrów używanych modeli. 
Należy pamiętać, że wartości te często mogą się różnić w zależności od typów rozwiązy-
wanych zagadnień, na co wskazują wyniki próbnych obciążeń i monitoringu odkształceń 
konstrukcji. 
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