
ALEKSANDER URBAŃSKI, MICHAŁ GRODECKI, KAZIMIERZ PISZCZEK,  
CEZARY TOŚ∗ 

ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW ŚCIANKĄ LARSSENA − 
MODELOWANIE NUMERYCZNE A RZECZYWISTOŚĆ 

EXCAVATION SUPPORTED BY SHEET PILE WALLS – 
NUMERICAL MODELLING AND REALITY 

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

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zachowania się zabezpieczenia 
głębokiego wykopu ścianką szczelną. Zaprezentowano efektywność i skuteczność propono-
wanego podejścia obliczeniowego oraz pełną możliwość jego zastosowania w skompliko-
wanych przypadkach rzeczywistych. Porównanie obliczonych numerycznie wartości prze-
mieszczeń poziomych ścianki z wartościami pomierzonymi in situ wykazało dobrą zgodność. 
Słowa kluczowe: ścianka szczelna, stateczność, przemieszczenia 

A b s t r a c t  

In this paper results of a numerical simulations of a real case sheet pile wall are presented. 
Obtained horizontal deflections of the wall shows good correlation with deflections measured 
in situ. 
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Oznaczenia 

φ    − kąt tarcia wewnętrznego [deg] 
γ     − ciężar objętościowy gruntu [kN/m3] 
c     − kohezja [kPa] 
E    − moduł Younga [MPa] 
M   − moment zginający [kNm/m] 
UX − przemieszczenie poziome [m] 
Y    − współrzędna pionowa [m] 

1. Wstęp 

Ścianki szczelne są często stosowanym rozwiązaniem zabezpieczenia głębokich wy-
kopów. Pomimo ich technologicznej prostoty nastręczają jednak znacznych problemów 
obliczeniowych ze względu na charakter ich współpracy z gruntem. W ostatnich latach  
w projektowaniu omawianych konstrukcji coraz częściej stosowana jest analiza numerycz-
na. Ogólny opis możliwości, jakie w tym zakresie dają obliczenia numeryczne, zawierają 
prace [1, 2]. 

W niniejszym artykule zaprezentowano przykład zastosowania analizy numerycznej  
w procesie projektowania i monitoringu ścianki szczelnej niekotwionej, stanowiącej zabez-
pieczenie wykopu pod fundamenty centrum handlowego. W niniejszym opracowaniu 
przedstawiono wyniki uzyskane dla 2 (spośród 12 analizowanych) etapów realizacji wspom-
nianych zabezpieczeń – zdaniem autorów – najbardziej interesujących. 

2. Założenie obliczeniowe 

Obliczenia wykonano za pomocą systemu MES Z_Soil.PC (dokładną charakterystykę 
można znaleźć w pracach [4, 5]) z zastosowaniem modelu sprężysto-plastycznego Coulom- 
ba–Mohra z warunkiem cut-off (bez nośności na rozciąganie). Przyjęto niestowarzyszone 
prawo płynięcia (ψ = 0). W celu uwzględnienia możliwości wystąpienia nieciągłości pola 
deformacji na styku grunt–ścianka zastosowano elementy kontaktowe. Współczynniki sta-
teczności określono metodą proporcjonalnej redukcji parametrów wytrzymałościowych  
(c – φ redukcji), omówioną wyczerpująco w pracy [3]. W analizie wykorzystano technolo-
gię częściowego odprężenia, umożliwiającą efektywne i odpowiadające rzeczywistemu 
przebiegowi modelowanie procesu wykonywania wykopu. Wszystkie obliczenia wykonano 
przy założeniu płaskiego stanu odkształceń. W tablicy 1 zamieszczono przyjęte w analizie 
wartości parametrów gruntów, które zostały określone metodą B wg PN-81/B-03020 (na 
podstawie dokumentacji geotechnicznej). Ciężar objętościowy gruntów zalegających po-
niżej obniżonego poziomu zwierciadła wód gruntowych (poziomu uwzględniającego 
projektowane odwodnienia terenu, tj. 212,0 m n.p.m.), został przyjęty z uwzględnieniem 
ich wyporu. 
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T a b l i c a  1 

Przyjęte wartości parametrów materiałowych gruntu 
Grunt γ [kN/m3] c [kPa] φ [º] E [MPa] 
Nasyp 19,0 20  5 100 000 
Ia (Pd) 19,0 30  0   64 000 

Ib (Ps, Pr) 20,0 32  0 105 000 
Ic (Po, Ż) 20,5 37  0 163 000 
IIa (Nmg) 19,1  9 26     6 000 
IIb (Nmg) 18,7 11 29     6 000 
IIIa (Gp) 21,0 10  9   17 500 
IIIb (Gz) 20,8 11 11   21 000 
IIIc (Gπ) 21,0 15 17   35 000 
IVb (J) 19,8 11 52   35 000 

3. Przekrój „Przystanek” 

W niniejszym rozdziale przedstawiono rezultaty obliczeń numerycznych oraz mo-
nitoringu dotyczących charakterystycznego przekroju obliczeniowego położonego w rejo-
nie przystanku tramwajowego. 

3.1. Przyjęte rozwiązanie projektowe oraz przebieg obliczeń 

Przyjęto wykonanie skarpy o nachyleniu 1:2 od poziomu terenu 218,00 m n.p.m. (na-
ziom) do poziomu 217,00 m n.p.m., a następnie wykopu o ścianie zabezpieczonej ścian- 
ką szczelną niekotwioną do poziomu 213,20 m n.p.m. Ze względu na obecność warstw 
słabych (głównie warstwy IIa) niezbędne okazało się zastosowanie ścianki o znacznej 
długości (długość całkowita ścianki H = 8,5 m przy długości części odsłoniętej h = 3,8 m,  
h:H = 1:2,24), aby możliwe było jej dostatecznie głębokie zabicie (dla spełnienia warun-
ków stateczności) w warstwę iłów o dużo wyższych parametrach wytrzymałościowych. 

W przeprowadzonych obliczeniach numerycznych uwzględniono następujące etapy 
realizacji konstrukcji zabezpieczającej wykop: 
1) stan in situ, 
2) wykonanie wykopu niezabezpieczonego o nachyleniu skarpy 1:2 od rzędnej 218,00 m 

n.p.m. do 217,00 m n.p.m., 
3) instalację ścianki, 
4) wykonanie wykopu do rzędnej 213,20 m n.p.m., 
5) przyłożenie obciążenia torów tramwajowych i peronu przystanku tramwajowego. 

Stateczność obiektu analizowano na końcu etapów 2 (stateczność skarpy) i 5 (statecz-
ność całego układu). Ze względu na obecność w pobliżu wykonywanego wykopu torów 
tramwajowych kontroli poddano wartości przemieszczeń w ich pobliżu. 

Model obliczeniowy przekroju „Przystanek” (etap 5) przedstawiono na ryc. 1. 
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Ryc. 1. Model obliczeniowy – przekrój „Przystanek”, etap 5 

Fig. 1. Numerical model – cross section "Przystanek", stage 5 

3.2. Uzyskane wyniki i ich porównanie z wynikami pomiarów in situ 

W wyniku przeprowadzonej analizy numerycznej stwierdzono, że: 
a) zaprojektowane rozwiązanie spełnia wymogi stateczności (współczynnik stateczności 

wynosi 1,24 dla stanu po całkowitym wykonaniu wykopu i 1,35 dla stanu po wykonaniu 
części niezabezpieczonej wykopu), 

b) maksymalny moment zginający w ściance wynosi 150 kNm/m i jest mniejszy od noś-
ności przekroju ścianki na zginanie, 

c) oszacowane przemieszczenia ścianki i gruntu w najważniejszych miejscach wynoszą 
(przemieszczenia pionowe „w dół”, poziome „do wykopu”): 
− przemieszczenie poziome górnego końca ścianki 7,6 cm, 
− przemieszczenie naziomu w rejonie torów tramwajowych – pionowe od 0,28 cm do 

0,43 cm, poziome od 0,14 cm do 0,23 cm, 
− przemieszczenie krawędzi naziomu − pionowe 3,8 cm, poziome 4,8 cm, 
i mieszczą się one w zakresie przemieszczeń dopuszczalnych. 
W trakcie realizacji analizowanej konstrukcji przeprowadzono pomiary przemieszczeń 

poziomych ścianek zabezpieczających wykop. Należy podkreślić, że w przypadku ścianek 
szczelnych, w przeciwieństwie do pomiarów przemieszczeń ścianek szczelinowych, nie jest 
możliwe użycie inklinometrów montowanych bezpośrednio do konstrukcji ścianki. Skut-
kuje to brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli pionowości i prostoliniowości pro-
filu ścianki przed wykonaniem wykopu. Stąd przeprowadzone pomiary są obarczone pew-
nym trudnym do oszacowania błędem początkowym. Ponadto nie ma też możliwości 
przeprowadzenia pomiarów przemieszczeń ścianki poniżej dna wykopu, w strefie występo-
wania największych momentów zginających. 

Pomiary prowadzono w 3 przekrojach pionowych zlokalizowanych w odległości ok.  
15 m od siebie. Ze względu na niezgodności pomiędzy profilem skarpy wykonanej w rze-
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czywistości a profilem zaprojektowanym (który uwzględniono w obliczeniach) w dalszej 
części artykułu zaprezentowano wyniki dla jednego z przekrojów pomiarowych, naj-
bardziej zbliżonego do przyjętego w obliczeniach. Przemieszczenia poziome ścianki 
mierzono dwuetapowo. W pierwszym etapie mierzono przemieszczenia górnych końców 
ścianki metodą od stałej prostej. Prostą wyznaczały dwa punkty leżące poza strefą wpływu 
wykopu. Górne końce grodzic przyjęto następnie jako punkty odniesienia do pomiaru 
przemieszczeń pozostałych punktów profili pomiarowych metodą rzutowania. Pierwszy 
pomiar przeprowadzono po wbiciu ścianki, przed rozpoczęciem wykonywania części 
wykopu zabezpieczonego ścianką (pomiar zerowy). Pomiary nie były prowadzone bez-
pośrednio w trakcie wykonywania wykopu, dlatego można było przyjąć, że przemiesz-
czenia ścianki w czasie wykonywania pomiaru (pojedynczy pomiar trwał około 2 h) były 
pomijalnie małe. Punkty pomiarowe na ściance rozmieszczono w odstępach pionowych  
co 25 cm. Wykonano 4 kolejne pomiary w czasie 2 miesięcy. Do pomiarów użyto tachi-
metru Topcon GTS 212 oraz łat precyzyjnych. Błąd odczytu wynosił 2 mm. Tak duży błąd 
odczytu wynikał z trudności występujących przy identyfikacji punktów pomiarowych na 
nierównej powierzchni grodzicy. Błąd pomiaru przemieszczenia oszacowano na 3 mm. 

Porównaniu poddano jedynie końcowe wartości przemieszczeń poziomych ścianki, 
gdyż w obliczeniach numerycznych nie symulowano zjawisk konsolidacyjnych, co umożli-
wiłoby prognozowanie zmian przemieszczeń ścianki w czasie. Analizę zmian prze-
mieszczeń w czasie ograniczono do stwierdzenia, że różnice pomiędzy wynikami dwóch 
ostatnich pomiarów są wystarczająco małe, żeby uznać proces narastania deformacji ścian-
ki za zakończony. 

Stwierdzono, że pomierzone w terenie i obliczone numerycznie wartości przemieszczeń 
poziomych ścianki wykazują dobrą zgodność. W toku obliczeń uzyskano nieznacznie 
mniejsze od pomierzonych wartości przemieszczeń (różnice do 1,6 cm, czyli ok. 17%)  
w górnej części ścianki przy zmniejszeniu się różnic do 0,2 cm w dolnej części ścianki (na 
poziomie dna wykopu). W toku realizacji pomiarów zauważono, że na naziomie zostało 
utworzone nieuwzględnione we wcześniejszych obliczeniach składowisko gruntu wybra-
nego z wykopu. Po uwzględnieniu tego faktu w obliczeniach (poprzez przyłożenie do 
części naziomu obciążenia 10 kPa symulującego utworzone składowisko) uzyskano nie-
znacznie zawyżone wartości przemieszczeń poziomych ścianki (różnice do 0,2 cm w górnej 
części, do 1,0 cm w części środkowej i dolnej – na poziomie dna wykopu). Uzyskane 
wyniki zilustrowano na ryc. 2. Otrzymane różnice w wartościach przemieszczeń są do-
puszczalne i mieszczą się w granicach dokładności wystarczającej dla projektanta kon-
strukcji (oceniającego spełnienie wymogów II stanu granicznego) lub wykonawcy (po-
równującego wielkości obliczone z pomierzonymi w celu zaobserwowania ewentualnych 
anomalii w pracy ścianki). Należy podkreślić, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
nie nastąpiły istotne odchylenia od tych działań (z wyjątkiem pojawienia się dodatkowego 
obciążenia naziomu), które zostały uwzględnione w symulacjach numerycznych. Dlatego 
uzyskanie dobrej zgodności obliczonych i pomierzonych wartości przemieszczeń po-
ziomych ścianki pozwala wnioskować o tym, że zastosowany model obliczeniowy dobrze 
odzwierciedla pracę rzeczywistej konstrukcji. Ponadto można uznać, że w analizowanym 
przypadku nie było potrzeby wykorzystania do oceny przemieszczeń poziomych ścianki 
modeli konstytutywnych gruntu bardziej zaawansowanych od zastosowanego modelu 
Coulomba–Mohra. 
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Ryc. 2. Przemieszczenia poziome ścianki w przekroju „Przystanek” – porównanie  

wyników pomiarów i obliczeń numerycznych 
Fig. 2. Horizontal deflections of a sheet pile wall ("Przystanek" cross section) – comparison  

of a numerical investigations results and in situ measurements 
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Ryc. 3. Wykres momentu zginającego w ściance – przekrój „Przystanek” 

Fig. 3. Bending moment in the wall – "Przystanek" cross section 
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Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianego w projekcie dodatkowego obciążenia na-
ziomu poddano ponownej kontroli wielkości momentów zginających w ściance oraz jej 
współczynnik stateczności. Stwierdzono (ryc. 3), że dodatkowe obciążenie naziomu powo-
duje wzrost wartości maksymalnego momentu zginającego o około 15% (jednak nie prze-
kracza on nośności przekroju ścianki na zginanie) oraz spadek współczynnika stateczności 
z 1,24 do 1,19. 

4. Przekrój „Przegłębiony” 

W niniejszym rozdziale przedstawiono rezultaty obliczeń numerycznych przekroju 
obliczeniowego charakteryzującego się największą głębokością wykonanego wykopu. 

4.1. Przyjęte rozwiązanie projektowe oraz przebieg obliczeń 

W początkowej fazie projektowania rozważano zastosowanie ścianki niekotwionej. 
Przy rzędnej dna wykopu 211,65 m n.p.m. satysfakcjonujący współczynnik stateczności  
SF = 1,27 otrzymano dopiero przy zastosowaniu ścianki o długości 12,5 m, stwierdzając 
jednocześnie nieznaczne przekroczenie nośności przekroju ścianki na zginanie oraz znacz-
ne przemieszczenia poziome (dochodzące do 17 cm). W takiej sytuacji zdecydowano się na 
zastosowanie ścianki szczelnej podpartej zastrzałami. Szczególną uwagę zwrócono na to, 
by budowa modelu oraz wykonane symulacje numeryczne wiernie odzwierciedlały po-
szczególne etapy wznoszenia konstrukcji zabezpieczającej wykop. 
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Ryc. 4. Model obliczeniowy – przekrój „Przegłębiony”, etap 7 

Fig. 4. Numerical model – cross section "Przegłębiony", stage 7 
 

W przeprowadzonych obliczeniach numerycznych uwzględniono następujące etapy 
realizacji konstrukcji zabezpieczającej wykop: 
1) stan in situ, 
2) wykonanie wykopu niezabezpieczonego o nachyleniu skarpy 1:2 od rzędnej 218,75 m 

n.p.m. do 217,00 m n.p.m., 
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3) instalację ścianki do rzędnej 208,50 m n.p.m., 
4) wykonanie wykopu do rzędnej 213,20 m n.p.m., 
5) wykonanie płyty dennej, 
6) montaż oczepu i zastrzałów rozpartych pomiędzy oczepem a płytą denną, 
7) wykonanie wykopu do rzędnej 211,55 m. 
Stateczność obiektu analizowano na końcu etapów 2 (stateczność skarpy), 4 (stateczność 
ścianki niepodpartej) i 7 (stateczność ścianki podpartej zastrzałami). Model obliczeniowy 
przekroju „Przegłębiony” na końcu etapu 7 przedstawiono na ryc. 4. 

4.2. Uzyskane wyniki 

W wyniku przeprowadzonej analizy numerycznej stwierdzono, że: 
− zaprojektowane rozwiązanie spełnia wymogi stateczności (współczynnik stateczności 

wynosi 1,25 dla etapu 2, 1,22 dla etapu 4 i 1,92 dla etapu 7), 
− maksymalny moment zginający w ściance wynoszący 124,5 kNm/m (etap 4) jest 

mniejszy od nośności przekroju poprzecznego ścianki na zginanie. 
Zwraca uwagę wyraźnie inny kształt wykresu momentów zginających w etapach 4 i 7 – 

jest to skutek zmiany schematu statycznego ścianki poprzez wprowadzenie w etapie 6 za-
strzału. Zjawisko to zilustrowano na ryc. 5. 
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Ryc. 5. Wykres momentu zginającego w ściance – przekrój „Przegłębiony” 

Fig. 5. Bending moment in the wall – "Przegłębiony" cross section 
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5. Wnioski 

Zaprezentowane przykłady zastosowania modelowania numerycznego w analizie rze-
czywistych przypadków budowlanych wykazały jego użyteczność w procesie projekto-
wania ścianek szczelnych pracujących w złożonych warunkach geotechnicznych. Zasto-
sowane podejście umożliwiło, zdaniem autorów, bezpieczne, a jednocześnie ekonomiczne 
(bez przyjmowania nadmiernych, niepotrzebnych zapasów bezpieczeństwa) zaprojekto-
wanie opisywanego zabezpieczenia wykopu. Należy podkreślić, że tradycyjne metody obli-
czeniowe są bezradne wobec problemów o stopniu skomplikowania zbliżonym do oma-
wianego. Przeprowadzone obserwacje terenowe (potwierdzone następnie dodatkowymi 
obliczeniami) wykazały istotny wpływ dodatkowego obciążenia naziomu składowiskiem 
gruntu wybranego z wykopu na pracę ścianki – możliwość wystąpienia takiej sytuacji po-
winna być uwzględniana na etapie projektowania. 
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