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OBLICZENIA STATECZNOĝCI ZAPORY W NIELISZU
1
W ODNIESIENIU DO EUROKODU 7
Simon Rabarijoely
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystykĊ zapory w Nieliszu, dokonano porównania parametrów geotechnicznych podáoĪa tej zapory wedáug Larssona i Marchettiego
oraz obliczono warunki statecznoĞci zapory ze wzglĊdu na przebicie hydrauliczne (HYD)
wedáug Eurokodu 7 i statecznoĞci ogólnej zapory przy roĪnych poziomach piĊtrzenia za
pomocą programu Slope/W.
Sáowa kluczowe: statecznoĞü skarpy, Eurokod 7

WSTĉP
Podczas realizacji kaĪdej nowej inwestycji budowlanej naleĪy zmierzyü siĊ z problemem wáaĞciwego doboru parametrów podáoĪa, na którym ona powstanie. Jest to o tyle waĪne, gdyĪ wáaĞciwe rozpoznanie podáoĪa gruntowego pozwala uniknąü báĊdów,
zarówno podczas projektowania, jak i wykonywania obiektu. Badania prowadzące do
rozpoznania warunków wystĊpujących w podáoĪu moĪna podzieliü na terenowe i laboratoryjne. Obie grupy mają swoje zalety i wady, lecz uzupeániają siĊ nawzajem. Zaletą
badaĔ polowych jest przede wszystkim wykonanie pomiarów w warunkach in situ oraz
uzyskanie prawie ciągáego profilu gruntowego przy zachowaniu naturalnego stanu naprĊĪeĔ i wilgotnoĞci.
Celem tego artykuáu jest ocena statecznoĞci zapory zbiornika w Nieliszu pod kątem
wytycznych wynikających z Eurokodu 7. W artykule skoncentrowano siĊ na stanie
granicznym dotyczącym zagroĪenia przebiciem hydraulicznym (HYD) oraz na statecznoĞci ogólnej zapory przy róĪnych poziomach piĊtrzenia. Obliczenia zostaáy wykonane
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zgodnie z wytycznymi Eurokodu 7 oraz zawartymi w nim metodami obliczeniowymi i wspóáczynnikami bezpieczeĔstwa. Odmienną czĊĞcią pracy byáo sprawdzenie, jak
zmieniają siĊ parametry geotechniczne na podstawie róĪnych zaáoĪeĔ.
OBLICZENIA STATECZNOĝCI WEDàUG EUROKODU 7
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzĊĞü 1: Zasady ogólne [PN-EN 1997-1:2008] jest obszernym dokumentem obejmującym zagadnienia badaĔ podáoĪa, projektowania geotechnicznego fundamentów i budowli ziemnych, kontroli i monitorowania
obiektów. Rozdziaá 1 obejmuje zasady ogólne, czyli wszelkie reguáy, definicje i symbole
zawarte w normie, rozdziaá 2 – podstawy projektowania geotechnicznego, m.in. sytuacje
obliczeniowe i projekt geotechniczny. Kolejny, 3 rozdziaá dotyczy badaĔ geotechnicznych
i oceny podáoĪa oraz dokumentacji badaĔ. Rozdziaá 4 zajmuje siĊ kontrolą wykonawstwa
i monitorowania konstrukcji podczas budowy i uĪytkowania. Pozostaáe rozdziaáy (5–12)
dotyczą projektowania róĪnych rodzajów konstrukcji i zabiegów z nimi związanych, takich jak: nasypy i wzmacnianie gruntu, odwodnienia, fundamenty bezpoĞrednie, palowe,
kotwy, konstrukcje oporowe, oraz statecznoĞci.
KoĔcową czĊĞü dokumentu stanowią zaáączniki, dzielące siĊ na normatywne (A) i informacyjne (B–J). W zaáączniku A znajdują siĊ wartoĞci wspóáczynników koĔcowych
i korelacyjnych do stanów granicznych noĞnoĞci. Dodatkowe zalecenia informacyjne
w pozostaáych zaáącznikach obejmują m.in.: zasady metod obliczeniowych, przykáadowe
okreĞlanie parcia gruntu na Ğciany oporowe, przykáadowe metody okreĞlania noĞnoĞci
podáoĪa fundamentów bezpoĞrednich oraz metody oceny osiadaĔ, graniczne wartoĞci odksztaáceĔ konstrukcji i przemieszczeĔ fundamentu.
Kategorie geotechniczne
Kategoria geotechniczna obiektu to, zgodnie z EN 1997-1:2008, kategoria zagroĪenia
bezpieczeĔstwa, wynikająca ze stopnia skomplikowania projektowanej konstrukcji, jej
posadowienia i obciąĪeĔ oraz ze záoĪonoĞci warunków geotechnicznych. Kategoria determinuje tryb i zakres badaĔ podáoĪa, wymagania dotyczące projektowania oraz kontroli
wykonawstwa i eksploatacji obiektu, koniecznoĞci monitorowania geotechnicznego itp.
Eurokod 7, cz. 1, p. 2.1, w Ğlad za Rozporządzeniem Ministra Spraw WewnĊtrznych
i Administracji z 24.09.1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, wyróĪnia trzy kategorie:

í prostą (pierwsza kategoria geotechniczna): maáe i proste budowle z pomijalnym ryzykiem dla Īycia i mienia,
í normalną (druga kategoria geotechniczna): typowe konstrukcje i przeciĊtne
warunki gruntowe,
í skomplikowaną (trzecia kategoria geotechniczna): záoĪone budowle, zlokalizowane na terenach o skomplikowanych warunkach geotechnicznych, których
budowa jest związana ze znaczącym ryzykiem dla Īycia i mienia.
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Stany graniczne
Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 projektowanie konstrukcji geotechnicznych obejmuje sprawdzenie stanów granicznych: noĞnoĞci (ULS) oraz uĪytkownoĞci (SLS). Eurokod 7 wyróĪnia 5 stanów granicznych noĞnoĞci [PN-EN 1997-1]:
í EQU: globalna utrata statecznoĞci obiektu (w stanie tym wytrzymaáoĞü gruntu nie
wpáywa na noĞnoĞü),
í STR: utrata noĞnoĞci lub nadmierne odksztaácenia konstrukcji lub jej elementów
(np. wypiĊtrzenie gruntów w dnie wykopu), w którym na noĞnoĞü znacząco wpáywa
wytrzymaáoĞü materiaáu konstrukcji,
í GEO: zniszczenia lub nadmierne odksztaácenia podáoĪa, na przykáad osuwisko naturalnego zbocza lub nasypu drogowego posadowionego na sáabym gruncie,
í UPL: utrata równowagi budowli lub podáoĪa wskutek wyporu wody,
í HYD: zniszczenie spowodowane ciĞnieniem spáywowym, na przykáad przebicie hydrauliczne w podáoĪu.
Do projektowania wykorzystywane są wartoĞci charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych.
CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA WODNEGO NIELISZ
Lokalizacja
Zbiornik wodny Nielisz leĪy w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim,
w miejscowoĞciach Nielisz i Kulików. Zlokalizowany jest w pobliĪu drogi nr 837, na
odcinku z ZamoĞcia do ĩóákiewki, w odlegáoĞci 23 km na póánoc od ZamoĞcia.
Pod wzglĊdem geograficznym zbiornik Nielisz znajduje siĊ w Kotlinie Zamojskiej,
inaczej zwanej Padoáem Zamojskim, który jest jednym z mezoregionów WyĪyny Lubelskiej. Jest to rozlegáe obniĪenie ograniczone wyraĨnymi krawĊdziami wzniesieĔ: od
póánocy Dziaáami Grabowieckimi i WyniosáoĞcią Gieáczewską, a od poáudnia garbu
Roztocza. W poprzek tego regionu przepáywa rzeka Wieprz, której dopáywami są: rzeka
àabuĔka we wschodniej czĊĞci i rzeka Por w czĊĞci zachodniej [Lechowicz i in. 1996,
Mirecki i Kowalski 2007].
Dane techniczne
Zbiornik wodny Nielisz powstawaá w latach 1994–1998. Skáada siĊ z dwóch czĊĞci:
zbiornika gáównego na rzece Wieprz i zbiornika wstĊpnego na rzece Por. Zbiornik peáni
nastĊpujące funkcje: redukuje fale powodziowe, wyrównuje przepáywy niskie poniĪej
przekroju piĊtrzenia, a poza tym moĪna go wykorzystywaü pod wzglĊdem rybackim i rekreacyjnym oraz energetycznym [Geoproblem 1992, Geoteko 1994, 1995, àadniak 1996,
Bortkiewicz i Szmagaj 1996].
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Podstawowe parametry zbiornika:
í normalny poziom piĊtrzenia
í maksymalny poziom piĊtrzenia
í minimalny poziom piĊtrzenia
í pojemnoĞü caákowita
í pojemnoĞü uĪyteczna
í pojemnoĞü martwa
í powierzchnia zalewu przy NPP
í powierzchnia zalewu przy min PP
í powierzchnia odsáaniana

NPP = 197,50 m n.p.m.
max PP = 198,50 m n.p.m.
min PP = 195,00 m n.p.m.
Vc = 19,48 mln m3
Vu = 14,77 mln m3
Vm = 4,71 mln m3
Fc = 888 ha
Fm = 377 ha
Fo = 511 ha

Zbiornik gáówny:
í normalny poziom piĊtrzenia
í maksymalny poziom piĊtrzenia
í minimalny poziom piĊtrzenia
í pojemnoĞü caákowita
í pojemnoĞü uĪyteczna
í pojemnoĞü martwa
í powierzchnia zalewu przy NPP
í powierzchnia zalewu przy min PP
í powierzchnia odsáaniania

NPP = 197,50 m n.p.m.
max PP = 198,50 m n.p.m.
min PP = 195,00 m n.p.m.
Vc = 18,30 mln m3
Vu = 13,61 mln m3
Vm = 4,69 mln m3
Fc = 709 ha
Fm = 377 ha
Fo = 332 ha

Zbiornik wstĊpny na rzece Por
í normalny poziom piĊtrzenia
í maksymalny poziom piĊtrzenia
í minimalny poziom piĊtrzenia
í pojemnoĞü caákowita

NPP = 197,95 m n.p.m.
max PP = 198,50 m n.p.m.
min PP = 195,00 m n.p.m.
Vc = 1,18 mln m3

Zapora czoáowa i zapora zbiornika wstĊpnego
Nasyp zapory czoáowej jest zbudowany z piasków drobnych o zapyleniu do 15%
(pʌ), zagĊszczonych do wskaĨnika zagĊszczenia IS = 0,97. Uszczelnieniem nasypu od
strony wody górnej jest ekran z geomembrany PEHD, gruboĞci 1,5 mm, áączony metodą
zgrzewania. Ekran ten jest zakotwiony w koronie zapory, a w czaszy zbiornika przechodzi w fartuch koĔczący siĊ w odlegáoĞci 70 m od podnóĪa skarpy. Na ekranie wykonano póámetrową obsybkĊ z piasku zagĊszczonego, która zostaáa przykryta geowáókniną
i narzutem kamiennym z piaskowców kwarcytowych. DrenaĪ zapory wykonano za pomocą rowu podskarpowego o gáĊbokoĞci 2,0 m (dno rowu na rzĊdnej 192,50 m n.p.m.)
wypeánionego do wysokoĞci 1,0 m kamieniami z piaskowca kwarcytowego otoczonego
geowáókniną. Od rowu co 30 m odchodzą poziome sączki wypeánione kamieniami frakcji 10–15 cm w geowáókninie. Sączki mają wyloty do rowu drenaĪowego o rzĊdnej dna
191,0 m n.p.m. przy wylocie do rzeki Wieprz. Naturalnym uszczelnieniem w podáoĪu
nasypu są grunty sáabo przepuszczalne gliniasto-pylaste, jednak tworzące nieciągáą warstwĊ, poprzedzielaną torfami i namuáami pylastymi (rys. 1) [Geoproblem 1992, Geoteko
1994, 1995, àadniak 1996, Bortkiewicz i Szmagaj 1996].
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PoáoĪenie zapory czoáowej zbiornika Nielisz
Location of main dam at Nielisz reservoir

METODYKA BADAē
Aparatura kontrolno-pomiarowa (AKP)
Zapora wraz z urządzeniami upustowymi zaliczona zostaáa, wedáug klasyfikacji
CUGW z 1973 roku, do III klasy waĪnoĞci. Pomimo niskiej klasy waĪnoĞci, która wynika
z wysokoĞci piĊtrzenia, zapora jest starannie monitorowana za wzglĊdu na posadowienie
na odksztaácalnym podáoĪu (grunty mineralne o niskich parametrach wytrzymaáoĞciowych oraz grunty organiczne) oraz ze wzglĊdu na to, Īe w przekroju piĊtrzenia wystĊpują
starorzecza i zastoiska.
W korpusie zapory czoáowej zlokalizowano 12 poprzecznych przekrojów pomiarowych, a na przyczóákowych zboczach doliny – po dwa przekroje. We wszystkich przekrojach znajdują siĊ po dwie wiązki piezometrów utworzone przez piezometry z ujĊciem
w korpusie zapory (tzw. páytkie) i w podáoĪu zapory (tzw. gáĊbokie).
Oprócz piezometrów zainstalowano równieĪ repery: powierzchniowe, czyli metalowe gáowice umieszczone w betonowych sáupkach posadowionych na gáĊbokoĞci poniĪej
gáĊbokoĞci przemarzania (poniĪej 1,0 m) oraz powierzchniowe z celownikiem, gdzie
gáowica trzpienia reperu wyposaĪona jest w kulkĊ áoĪyska i tarczĊ celowniczą, i osadzo-
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na w betonowych sáupkach posadowionych poniĪej 1,0 m [Geoproblem 1992, Geoteko
1994, 1995, àadniak 1996, Bortkiewicz i Szmagaj 1996, Mirecki i Kowalski 2007].
Od czasu zainstalowania piezometrów w korpusie zapory (od 1997 roku) pomiarów
zwierciadáa wody dokonywano za pomocą tradycyjnej Ğwistawki hydrogeologicznej.
Obecnie prowadzi siĊ pomiary przy uĪyciu gwizdka elektronicznego.
W okresie rozruchu pomiary zwierciadáa wody w piezometrach wykonywane byáy wedáug harmonogramu podanego w instrukcji pierwszego napeániania. Po przekazaniu zbiornika do eksploatacji pomiary AKP bĊdą prowadzone wedáug schematu normalnej eksploatacji zbiornika, to znaczy: poziom WG i WD raz na dobĊ o staáej porze dnia, piezometry
raz na dwa tygodnie, repery raz na 3 miesiące, a repery z celownikiem co 6 miesiĊcy.
WYNIKI BADAē
W okresach specjalnych, jak przejĞcie fali powodziowej, repery bĊdą mierzone bezpoĞrednio po przejĞciu fali powodziowej, piezometry – raz na dobĊ, a poziom WG i WD
– co najmniej dwa razy na dobĊ. Na rysunku 2 przedstawiono przebieg poáoĪenia zwierciadáa wody gruntowej w podáoĪu zapory w przekroju VI–VI (hm 4+50).
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Rys. 2.
Fig. 2.

top of dam
berm
max headwater level
upstream
downstream
PO 17pressure measuring instrument
PO 18pressure measuring instrument
PO 19pressure measuring instrument
PO 20pressure measuring instrument

Przebieg poáoĪenia zwierciadáa wody gruntowej w podáoĪu zapory Nielisz w przekroju
VI–VI (hm 4+50) [Mirecki i Kowalski 2007]
The groundwater table in the subsoil of the Nielisz dam in cross section VI–VI (hm 4+50)
[Mirecki i Kowalski 2007]
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Obliczenia statecznoĞci zapory ze wzglĊdu na przebicie hydrauliczne
W sytuacji obliczeniowej zostanie sprawdzony stan graniczny związany z zagroĪeniem wyparciem hydraulicznym (HYD). Rozpatrując stan graniczny zniszczenia gruntu
wywoáanego ciĞnieniem spáywowym (HYD) [EN 1997-1:2008, rozdziaá 10.3], naleĪy
wykazaü w kaĪdym znaczącym profilu gruntu, Īe wartoĞü obliczeniowa siáy ciĞnienia spáywowego (Sdst,d) w sáupie gruntu jest mniejsza lub równa ciĊĪarowi tego sáupa
z uwzglĊdnieniem wyporu (Wƍstb,d) [PN-EN 1997-1:2008]:
Sdst,d  Wƍstb,d

(1)

Podczas obliczeĔ wykorzystuje siĊ wartoĞci odpowiednich wspóáczynników czĊĞciowych:
ȖG,dst = 1,35 – oddziaáywanie staáe, destabilizujące,
ȖG,stb = 0,90 – oddziaáywanie staáe, stabilizujące,
ȖQ,dst = 1,50 – oddziaáywanie zmienne, destabilizujące.
Tradycyjny sposób obliczania wspóáczynnika bezpieczeĔstwa (F), opracowany przez
Terzaghiego i Pecka, daje duĪe wartoĞci, co zwiĊksza bezpieczeĔstwo. Wystarczające dla
bezpieczeĔstwa jest otrzymanie wspóáczynnika F > 2. Niektórzy badacze twierdzą, Īe
naleĪy przyjmowaü wartoĞü F > 4. Zalecane wartoĞci wspóáczynnika F to 1,5–4,0.
Obliczenia przeprowadzono, przyjmując nastĊpujące zaáoĪenia:
– sáup wody dziaáającej podczas normalnego poziomu piĊtrzenia NPP jest róĪnicą
miĊdzy tym poziomem (197,50 m n.p.m.) a Ğrednią rzedną u podnóĪa skarpy od WD
(194,0 m n.p.m.): H = 3,50 m, Ȗw = 9,81 kN·m–3,
– Ğrednią wysokoĞü nasypu w przekroju hm 4+50 przyjĊto jako równą róĪnicy rzĊdnej
korony zapory (199,00 m n.p.m.) i rzĊdnej stropu podáoĪa rodzimego (192,50 m
n.p.m.): D1 = 6,50 m,
– gĊstoĞü objĊtoĞciową gruntu korpusu zapory przyjĊto jak dla zagĊszczonych piasków
Ğrednich: Ȗk = 19,0 kN·m–3,
– miąĪszoĞü warstwy szczelnej przyjĊto jako równą róĪnicy rzĊdnych 192,50 m n.p.m.
i 188,50 m n.p.m.: D2 = 4,0 m,
– gĊstoĞü objĊtoĞciową warstwy nieprzepuszczalnej przyjĊto jako gĊstoĞü namuáu organicznego: Ȗp = 15,0 kN·m–3.
Odziaáywania
ĝrednia wysokoĞü ciĞnienia sáupa wody u podstawy gruntu – aby oceniü wysokoĞü ciĞnienia sáupa wody, naleĪy przyjąü przybliĪone zaáoĪenie, Īe poáowa caákowitej wartoĞci
ciĞnienia sáupa wody jest tracona:
ha

H
2

3,5 m
2
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ĝredni gradient hydrauliczny wzdáuĪ kolumny gruntu:
ik

ha
D

1,75 m
10,5 m

D

D1  D2

0,167

6,5 m  4,0 m

10,5 m

Początkowe ciĞnienie wody w porach gruntu:
u0

Jw  D

9,81 kNm – 3  10,5 m

103,0 kPa

Przyrost ciĞnienia wody w porach:
'u

J w  ha

9,81 kNm – 3  1,75 m

17,17 kPa

Caákowite ciĞnienie wody w porach:
u

u0  'u

103,0 kPa  17,17 kPa

120,17 kPa

Caákowite naprĊĪenie pionowe:

Vv

J k  D1  J p  D2

19 kNm – 3  6,5 m  15 kNm – 3  4,0 m

183,5 kPa

Efektywne naprĊĪenie pionowe:

V vc

V v  u0

183,50 kPa  103,0 kPa

80,5 kPa

CiĊĪar gruntu tworzącego kolumnĊ gruntową:
Wk

J k  D1  J p  D2

19 kNm – 3  6,5 m  1 m  15 kNm – 3  4,0 m  1 m =

183,50 kNm –1

CiĊĪar gruntu z uwzglĊdnieniem wyporu:
Wkc

(J k  J w )  D1  (J p  J w )  D2

19 kNm – 3  9,81 kNm – 3  6,5 m  1 m 

 15 kNm – 3  9,81 kNm – 3  4, 0 m  1 m

80,50 kNm –1

Siáa filtracji (wartoĞü charakterystyczna):
Sk

J w  ik  D

9,81 kNm – 3  0,167  10,5 m

17,17 kNm –1
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Efekt oddziaáywaĔ
Obliczenie stopnia stabilizacji z wykorzystaniem obliczonej wartoĞci siáy filtracji (Sk)
i ciĊĪaru gruntu z uwzglĊdnieniem wyporu (Wƍk):
– obliczenie wartoĞci siáy destabilizującej (wartoĞü obliczeniowa)
Ed,dst

J G,dst  S k

1,35  17,17 kNm –1

23,18 kNm –1

– obliczenie wartoĞci siáy stabilizującej (wartoĞü obliczeniowa)
Ed,stb

J G,stb  Wkc

0,90  80,50 kNm –1

72, 45 kNm –1

– stopieĔ wykorzystania
/ HYD

Ed,dst
 100%
Ed,stb

23,18
 100%
74, 45

32,0%

Wyniki obliczeĔ sprawdzających stan graniczny są nie do przyjĊcia, jeĪeli
/ HYD ! 100%

Obliczenie stopnia stabilizacji z wykorzystaniem obliczonej wartoĞci ciĞnienia wody
w porach (u) i caákowitego naprĊĪenia pionowego (ıv):
– obliczenie wartoĞci siáy destabilizującej (wartoĞü obliczeniowa)
Ed,dst

J G,dst  u

1,35  120,17 kNm –1

162, 23 kNm –1

– obliczenie wartoĞci siáy stabilizującej (wartoĞü obliczeniowa)
Ed,stb

J G,stb  V v

0,90  183,50 kNm –1

165,15 kNm –1

– stopieĔ wykorzystania
/ HYD

Ed,dst
 100%
Ed,stb

162, 23
 100%
165,15

98, 2%

Obliczenie stopnia stabilizacji z wykorzystaniem obliczonej wartoĞci przyrostu
ciĞnienia wody w porach (¨u) i efektywnego naprĊĪenia pionowego (ıƍv):
– obliczenie wartoĞci siáy destabilizującej (wartoĞü obliczeniowa)
Ed,dst

J G,dst  'u
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– obliczenie wartoĞci siáy stabilizującej (wartoĞü obliczeniowa)

J G,stb  V vc

Ed,stb

0,90  80,50 kNm –1

72, 45 kNm –1

– stopieĔ wykorzystania
/ HYD

Ed,dst
 100%
Ed,stb

23,18
 100%
74, 45

32,0%

Sposób obliczenia wspóáczynnika bezpieczeĔstwa podany przez Terzaghiego i Pecka:
F

Wkc
Sk

80,50
17,17

4,69

Wyniki obliczeĔ są nie do przyjĊcia, kiedy wartoĞü wspóáczynnika F < 1,5–2,0.
Obliczenia statecznoĞci ogólnej zapory przy róĪnych poziomach piĊtrzenia
i analiza otrzymanych wyników
Obecnie w analizie statecznoĞci stosuje siĊ programy numeryczne, które obliczają
wspóáczynnik ogólnej statecznoĞci (F ) jako stosunek oddziaáywaĔ stanowiących opory przed utratą statecznoĞci (R) i oddziaáywaĔ prowadzących do niestatecznoĞci konR
strukcji (E ), tzn. F
. StatecznoĞü ogólna zapory moĪe byü sprawdzona za pomocą
E
F
, gdzie ȖG i ȖRc są
wspóáczynnika F i wspóáczynnika pomocniczego ODF
J G  J Rc
wspóáczynnikami czĊĞciowymi odpowiednio trwale dziaáających niekorzystnych oddziaáywaĔ oraz oporów dla skarp i ogólnej statecznoĞci.
Zalecane wartoĞci wspóáczynników czĊĞciowych to:
– ȖG = 1,35 w podejĞciach DA1 (kombinacja 1) i DA2,
– ȖG = 1,00 w podejĞciach DA1 (kombinacja 2) i DA3,
– ȖRc = 1,00 w podejĞciach DA1 i DA3,
– ȖRc = 1,10 w podejĞciu DA2.
Przy uwzglĊdnieniu zalecanych wspóáczynników czĊĞciowych wspóáczynnik pomocniczy (ODF ) moĪna wyraziü w stosunku do wspóáczynnika ogólnej statecznoĞci (F) nastĊpująco:
– w podejĞciu DA2: ODF

F
1,35  1,10

F
1, 485

– w podejĞciach DA3 i DA1 (kombinacja 2): ODF = F
– w podejĞciu DA1 (kombinacja 1): ODF

F
1,35

(2)

(3)
(4)
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W bardziej zaawansowanych analizach statecznoĞci, np. metodą elementów skoĔczonych (MES), wspóáczynniki statecznoĞci (F ) i pomocniczy (ODF ) obliczane są
zwykle za pomocą redukcji wytrzymaáoĞci na Ğcinanie (Ĳfu) lub redukcji parametrów
ĳ u i c u.
Warunki i zasady analizy statecznoĞci podane są w normie PN-EN 1997-1 za pomocą
równaĔ:
Ed  Rd

lub ODF = 1

(5)

gdzie: Ed – wartoĞü obliczeniowa wpáywu oddziaáywaĔ powodujących utratĊ statecznoĞci,
Rd – wartoĞü obliczeniowa odpowiadających im oporów.
Prowadzą one do wartoĞci wspóáczynników statecznoĞci ogólnej bezpieczniejszych
lub identycznych jak w metodach dotychczas stosowanych (np. zakáadających cylindryczną powierzchniĊ poĞlizgu), zaleĪnie od przyjĊtych podejĞü obliczeniowych [Frank
i in. 2004]:
– podejĞcia DA1 (kombinacja 2) i DA3
OFS = ȖM = 1,25 (analiza w naprĊĪeniach efektywnych)
OFS = ȖM = 1,40 (analiza w naprĊĪeniach caákowitych)
– podejĞcie DA1 (kombinacja 1)
OFS = ȖG = 1,35
– podejĞcie DA2
OFS = ȖG · ȖRe = 1,35 · 1,10 = 1,485
gdzie: OFS – wspóáczynnik statecznoĞci z metody tradycyjnej.
Obliczenia statecznoĞci ogólnej zapory wykonano przy uĪyciu programu SLOPE/W
kanadyjskiej firmy GEO-SLOPE. StatecznoĞü policzono w trzech przypadkach:
– przy minimalnym poziomie piĊtrzenia (195,00 m n.p.m.),
– przy normalnym poziomie piĊtrzenia (197,50 m n.p.m.),
– przy maksymalnym poziomie piĊtrzenia (198,50 m n.p.m.).
Do obliczeĔ przyjĊto Ğrednie wartoĞci parametrów geotechnicznych:
– dla korpusu zapory
Ȗ = 19 kN·m–3, ĳu = 33°, Cu = 0
– dla podáoĪa zapory
Ȗ = 17,5 kN·m–3, ĳu = 26°, Cu = 0 (piasek pylasty)
Ȗ = 15,0 kN·m–3, ĳu = 5°, Cu = 15 kPa (namuá górny)
Ȗ = 15,0 kN·m–3, ĳu = 5°, Cu = 21 kPa (pyá)
Ȗ = 15,0 kN·m–3, ĳu = 5°, Cu = 17 kPa (namuá dolny)
Wyniki obliczeĔ przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
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Fig. 3.

StatecznoĞü zapory w Nieliszu przy NPP (197,50 m n.p.m.)
The stability of the Nielisz dam at reservoir level (197.50 m)
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Fig. 4.

StatecznoĞü zapory w Nieliszu przy min PP (195,00 m n.p.m.)
The stability of the Nielisz dam at reservoir level (195.00 m)
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StatecznoĞü policzono czterema metodami: Felleniusa, Bishopa, Janbu i Morgensterna-Price’a.
Obliczenia statecznoĞci przy normalnym poziomie piĊtrzenia (197,50 m n.p.m.) – minimalne wspóáczynniki statecznoĞci (F): metoda Morgensterna-Price’a F = 1,911, metoda Bishopa F = 1,926, metoda Janbu F = 1,802, metoda Felleniusa F = 0,776.
Obliczenia statecznoĞci przy minimalnym poziomie piĊtrzenia (195,00 m n.p.m.)
– minimalne wspóáczynniki statecznoĞci (F): metoda Morgensterna-Price’a F = 1,730,
metoda Bishopa F = 1,773, metoda Janbu F = 1,563, metoda Felleniusa F = 1,470.
Wyniki obliczeĔ wspóáczynnika statecznoĞci (F) dla kaĪdego poziomu piĊtrzenia wody w zaporze podsumowano w tabeli 1. UwzglĊdniono w niej równieĪ wartoĞci
wspóáczynnika pomocniczego (ODF) wedáug Eurokodu 7 obliczanego ze wzorów (2),
(3) i (4).
Tabela 1. Porównanie wyników obliczeĔ wspóáczynnika statecznoĞci
Table 1. Comparison of the results of safety factor calculations

Metoda
obliczeĔ
Calculation
method

Morgenstern-Price
Bishop
Janbu

Wedáug SLOPE/W
By SLOPE/W
wspóáczynnik statecznoĞci F
factor of safety F

Wedáug EC7
By EC7
wspóáczynnik pomocniczy ODF
over-design factor ODF
max PP
NPP
min PP
DA1
DA1
DA1
DA2
DA2
DA2
i DA3
i DA3
i DA3

max PP

NPP

min PP

1,95

1,91

1,73

1,44

1,31

1,42

1,29

1,28

1,17

1,96
1,84

1,93
1,80

1,77
1,56

1,45
1,36

1,32
1,24

1,43
1,34

1,30
1,21

1,31
1,16

1,19
1,05

PODSUMOWANIE
StatecznoĞü zapory w Nieliszu ze wzglĊdu na przebicie hydrauliczne jest zachowana. Wspóáczynnik bezpieczeĔstwa F = 4,69 przekracza wymaganą wartoĞü (F > 1,5–2,0)
dosyü znacznie.
Zapora jest stateczna, gdy wspóáczynnik F > 1. Z obliczeĔ wynika, Īe nawet po
uwzglĊdnieniu wspóáczynników czĊĞciowych ȖG i ȖRc statecznoĞü zapory jest zachowana przy kaĪdym poziomie piĊtrzenia, kaĪdą metodą, oprócz metody szwedzkiej, której
wartoĞci znacznie odbiegają od wartoĞci obliczonych trzema pozostaáymi metodami
(tab. 1). NajwiĊksze wartoĞci wspóáczynników F daje metoda Bishopa, najmniejsze zaĞ
metoda Janbu (wykluczając metodĊ szwedzką). WartoĞci wspóáczynników maleją wraz
z obniĪaniem poziomu piĊtrzenia wody. NajwiĊkszą wartoĞü wspóáczynnika bezpieczeĔstwa (F) odnotowano przy maksymalnym poziomie piĊtrzenia. Mniejsza wartoĞü
tego wspóáczynnika przy normalnym i minimalnym poziomie piĊtrzenia jest zapewne
spowodowana tym, Īe zmniejszona jest wartoĞü siáy utrzymującej od parcia wody.
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ASSESSMENT OF EMBANKMENT STABILITY BY GEOTECHNICAL
SOUNDINGS BASED ON EUROCODE 7
Abstract. This paper presents the characteristics of the Nielisz dam, a comparison of geotechnical parameters of the embankment subsoil by Larsson and Marchetti and calculated
conditions: stability of the dam due to hydraulic conditions (HYD) according to Eurocode
7 and the overall stability of the embankment at different water levels in the reservoir using
Slope/W (the Geo-slope program).
Key words: slope stability, Eurocode 7
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