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WERYFIKACJA PARAMETRÓW PODàOĩA
NA PODSTAWIE WYKONANEJ ANALIZY WSTECZ
PRZY REALIZACJI GàĉBOKICH POSADOWIEē
W WARSZAWIE
Paweá Popielski
Politechnika Warszawska
Streszczenie. W pracy omówiono problemy wystĊpujące przy analizie gáĊbokich posadowieĔ, gáównie przy okreĞlaniu wartoĞci parametrów podáoĪa, i związaną z nimi niepewnoĞü
pomiaru. Przedstawiono ich Ĩródáo oraz rozwój metod i rozwiązaĔ poprawiających zgodnoĞü obliczonych i pomierzonych przemieszczeĔ budynków. Zaprezentowano moĪliwoĞü
wykorzystania i trafnoĞü reguá róĪnicowania (uzmienniania) parametrów geotechnicznych
warstw gruntu zalegającego na duĪych gáĊbokoĞciach na podstawie zaleĪnoĞci lokalnych
z uwzglĊdnieniem zmian sztywnoĞci gruntu, bazując na teorii maáych odksztaáceĔ. Wykorzystano autorskie mody¿kacje wartoĞci parametrów okreĞlonych w rozpoznaniu bazującym na normie PN-81/B-03020, która przez wiele lat byáa wykorzystywana przy rozpoznaniu podáoĪa pod gáĊbokie posadowienia przy symulacjach numerycznych.
Sáowa kluczowe: gáĊbokie posadowienia, parametry podáoĪa, modelowanie numeryczne,
analiza wstecz

WSTĉP
Opracowania obejmujące analizĊ oddziaáywania obiektów posadowionych gáĊboko
znajdują miejsce nie tylko w pracach naukowych. Z racji spoáecznych i gospodarczych
coraz czĊĞciej stają siĊ teĪ elementem wymagaĔ formalno-administracyjnych, warunkujących realizacjĊ inwestycji w mieĞcie. WáaĞciwie przeprowadzona analiza, zwery¿kowana za pomocą monitoringu przemieszczeĔ, stanowi dobry materiaá do oceny poprawnoĞci zastosowanych modeli i metod obliczeniowych.
Wyznaczenie oddziaáywania gáĊboko posadowionych obiektów budowlanych (GPOB)
obarczone jest niepewnoĞcią licznych pomiarów. Najistotniejsze z nich dotyczą: zmien-
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noĞci obciąĪeĔ i wartoĞci parametrów geotechnicznych podáoĪa oraz zmiany geometrii
wykonywanych elementów konstrukcji.
NiepewnoĞci pomiarów związanych z wyznaczeniem oddziaáywaĔ GPOB, ze wzglĊdu na wystĊpujące lub moĪliwe zmiennoĞci, moĪna związaü ze:
– zmiennoĞcią obciąĪeĔ spowodowaną stosowaniem róĪnych wspóáczynników zaleĪnych od przyjĊtej do obliczeĔ normy lub zmianą przeznaczenia obiektu w czasie trwania budowy,
– zmiennoĞcią parametrów geotechnicznych podáoĪa (dokáadnoĞü i gáĊbokoĞü rozpoznania, wartoĞci parametrów mechanicznych i wytrzymaáoĞciowych oĞrodka),
– zmiennoĞcią parametrów ¿ltracyjnych oĞrodka (wywoáaną przez erozjĊ, sufozjĊ lub
kolmatacjĊ gruntu),
– niezgodnoĞcią geometrii elementów konstrukcji z zaáoĪeniami projektowymi (np. skrzywione elementy wprowadzane w grunt czy nieosiowe obciąĪenia).
NajwiĊksze znaczenie ma niepewnoĞü pomiarów związanych z wydzieleniem warstw
geotechnicznych oraz wyznaczeniem wartoĞci parametrów materiaáowych podáoĪa. W analizie tego zagadnienia moĪna wyróĪniü cztery gáówne Ĩródáa niepewnoĞci pomiarów geotechnicznych:
– naturalną zmiennoĞü parametrów, wynikającą z procesów wystĊpujących w podáoĪu
gruntowym,
– niepewnoĞü pomiarową parametrów podáoĪa, wynikającą z zastosowanej aparatury
badawczej, procedur badaĔ, obsáugi (czynnik ludzki) i innych losowych efektów towarzyszących badaniom,
– niepewnoĞü „przejĞcia” z parametrów okreĞlonych w badaniach terenowych lub laboratoryjnych do parametrów projektowych (obliczeniowych); w przypadku wystąpienia
w podáoĪu maáych odksztaáceĔ bardzo czĊsto wartoĞci parametrów mechanicznych
(odksztaáceniowych) są niedoszacowane – w zaleĪnoĞci od przyjĊtej metody obliczeĔ
(normy) stosowane są róĪne wspóáczynniki redukujące wartoĞci tych parametrów,
– zmianĊ wartoĞci parametrów w czasie realizacji budowy, spowodowaną przerwami
w budowie lub záym okreĞleniem zakresu odksztaáceĔ gruntu w trakcie realizacji inwestycji.
W ogólnie przyjĊtej praktyce inĪynierskiej poszczególne warstwy gruntów są opisane tylko jedną wartoĞcią parametru (np. moduáu odksztaácenia E, c, ĳ), przypisaną caáej analizowanej warstwie. Takie podejĞcie prowadzi do uĞredniania wartoĞci parametru
i nieuwzglĊdniania zmiany stanu naprĊĪenia wraz z gáĊbokoĞcią, która ma wpáyw na
wartoĞü tego parametru.
O wartoĞciach przemieszczeĔ (miar, które są monitorowane w trakcie wykonywania
inwestycji) decydują moduáy sztywnoĞci. Przy obliczaniu wartoĞci osiadaĔ na podstawie
normowych parametrów odksztaáceniowych (mechanicznych) wystĊpują znaczne róĪnice w stosunku do pomierzonych na budowie. W pracy KáosiĔskiego [2010] przedstawiono wartoĞci moduáów M0 na podstawie róĪnych Ĩródeá, miĊdzy innymi zgromadzone na
podstawie obserwacji osiadaĔ budynków wysokich w Warszawie (z praktyki IBDiM).
WartoĞci róĪnią siĊ znacznie od podanych w normach, a w miarĊ zyskiwania nowych
danych róĪnice stają siĊ coraz wiĊksze.
W gáĊbokich warstwach podáoĪa Warszawy wystĊpują iáy plioceĔskie „poznaĔskie”,
które są zwykle silnie prekonsolidowane. Przy powierzchni są doĞü ĞciĞliwe, natomiast
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na duĪej gáĊbokoĞci i przy maáych odksztaáceniach moduá ich znacząco roĞnie, osiągając
wartoĞci duĪo wiĊksze niĪ przyjmowane powszechnie dla páytkich fundamentów. Moduá
odksztaácenia gruntów nie jest parametrem staáym. ZaleĪy on od naprĊĪeĔ i odksztaáceĔ
oĞrodka i zmienia siĊ wraz z upáywem czasu po wykonaniu wykopu. W trakcie realizacji GP zmienia siĊ stan naprĊĪeĔ efektywnych, rosną odksztaácenia, a ĞcieĪka naprĊĪeĔ zmienia kierunek, co powoduje duĪe zmiany sztywnoĞci. O tych zmianach naleĪy
pamiĊtaü szczególnie, stosując proste modele konstytutywne. Zdaniem autora róĪnice
w obliczeniach i pomiarach wynikają gáównie ze zmiany moduáów, w zaleĪnoĞci od odksztaáceĔ oĞrodka oraz z niedostosowania norm i wykonywanych badaĔ laboratoryjnych
do wyznaczania wartoĞci parametrów sztywnoĞci przy analizie gáĊbokich posadowieĔ.
Na podstawie wieloletnich doĞwiadczeĔ praktycznych wiadomo [Wiáun 1976], Īe istnieje róĪnica miĊdzy wartoĞciami moduáów uzyskanych z próbnych obciąĪeĔ i z badaĔ
laboratoryjnych. Jest to spowodowane nieuwzglĊdnieniem niektórych trudno uchwytnych skutków naruszenia struktury gruntu przy pobieraniu próbki w terenie i laboratorium. Dodatkowo w próbkach wystĊpuje rozkáad naprĊĪeĔ inny niĪ w podáoĪu oraz spadki hydrauliczne inne w naturze i inne na przykáad w edometrze. Zjawisko to próbowano
rozwiązaü juĪ w normie PN-75/B-04481, gdzie podano wspóáczynniki Ȥp i Ȥw, pozwalające odpowiednio zwiĊkszyü uzyskane wartoĞci moduáów otrzymane z badaĔ edometrycznych. Na rysunku 1 przedstawiono inne wspóáczynniki poprawkowe mody¿kujące
wartoĞci moduáów ĞciĞliwoĞci [Wiáun 1976]. WartoĞci moduáu uzyskane w laboratorium
i wyznaczone na podstawie próbnych obciąĪeĔ róĪnią siĊ kilkukrotnie.
6
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Fig. 1.

Wspóáczynniki poprawkowe m i Ȥ: Ȥp – wedáug PN-75/B-04481, Ȥw – wedáug PN-75/
/B-04481, Ȥa – wedáug Wiáuna [1976], m – wedáug Jurika [Wiáun 1976], Ȥ’ – wedáug
Wiáuna [1976], Ȥ’’ – wedáug Wiáuna [1976]
Correction factors m i Ȥ: Ȥp – by PN-75/B-04481, Ȥw – by PN-75/B-04481, Ȥa – by Wiáun
[1976], m – by Jurik [Wiáun 1976], Ȥ’ – by Wiáun [1976], Ȥ’’ – by Wiáun [1976]
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Do obliczeĔ M i M 0 naleĪy stosowaü wzory:
M0

M

mM 0' ; M 0

F w M '; M

F p M 0' ; M 0

F ' M 0'

(1)

F '' M '

(2)

gdzie: M0ƍ – laboratoryjny moduá ĞciĞliwoĞci pierwotnej liczony bez poprawek,
M0 – moduá ĞciĞliwoĞci pierwotnej,
MƎ – laboratoryjny moduá ĞciĞliwoĞci liczony bez poprawek,
M – moduá ĞciĞliwoĞci,
Ȥp, Ȥw, m, Ȥ’, Ȥ’’ – wspóáczynniki poprawkowe.
Moduá Ğcinania G0 (opisujący zachowanie siĊ gruntu przy bardzo maáych odksztaáceniach), podobnie jak wytrzymaáoĞü gruntu, jest funkcją wielu zmiennych [Hardin 1978]:
G0

f V 0c , e, H , Sr , C , T , T , K

(3)

Czynniki decydujące o wartoĞci moduáu G0 to: ı’0 – efektywne naprĊĪenie Ğrednie, e – wskaĨnik porowatoĞci, H – historia naprĊĪeĔ, Sr – stopieĔ nasycenia gruntu,
C – charakterystyki granulometryczno-mineralogiczne, T – efekty uzaleĪnione od czasu,
ș – struktura gruntu, K – temperatura. Nie wszystkie wymienione czynniki moĪna i naleĪy uwzglĊdniü w obliczeniach osiadaĔ. W gruntach moduá Ğcinania jest funkcją stanu
naprĊĪenia efektywnego, wskaĨnika porowatoĞci, wspóáczynnika prekonsolidacji oraz
odksztaácenia postaciowego [Shibuya 1992].
Jak wynika z badaĔ laboratoryjnych, zmiana sztywnoĞci zachodzi razem ze zmianą
stanu odksztaácenia postaciowego. WartoĞci początkowego moduáu Ğcinania (G0) nie są
staáe i silnie zaleĪą od Ğredniego naprĊĪenia efektywnego. SztywnoĞü gruntu w zakresie
maáych odksztaáceĔ jest bardzo waĪnym czynnikiem bezpoĞrednio wpáywającym na interakcjĊ konstrukcji budowlanych z otaczającym je gruntem. ZaleĪnoĞü moduáu Ğcinania
(G) od wartoĞci odksztaácenia Ğcinającego (Ȗ) przyjmuje charakterystyczny ksztaát, okreĞlany w literaturze [Atkinson 2000] jako krzywa S.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe zaleĪnoĞci podawane w literaturze geotechnicznej dotyczą zwykle konkretnych gruntów wystĊpujących w danym kraju i nie powinny byü bezkrytycznie
stosowane do oszacowania wartoĞci moduáu G0 dla gruntów wystĊpujących na terenie
Polski. Grunty warszawskie mają inną genezĊ i geologiczną historiĊ naprĊĪeĔ. WaĪne są
zaleĪnoĞci opracowane dla gruntów lokalnych, na przykáad iá wystĊpujący w rejonie Warszawy ma specy¿czne parametry [BaraĔski 2004] w stosunku do iáów londyĔskich. Iáy warszawskie i londyĔskie są gruntami prekonsolidowanymi, o róĪnej wartoĞci stopnia prekonsolidowania OCR: londyĔskie 4–41, warszawskie 2–14. Iáy warszawskie w porównaniu
z londyĔskimi charakteryzują siĊ mniejszą wytrzymaáoĞcią i wiĊkszą odksztaácalnoĞcią.
W przypadku iáów warszawskich kąt tarcia wewnĊtrznego i moduá ĞciĞliwoĞci są okoáo
dwukrotnie mniejsze, a spójnoĞü kilka razy mniejsza od iáów londyĔskich [KaczyĔski
2007].
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WartoĞci moduáu sztywnoĞci powinny byü wyznaczane z badaĔ laboratoryjnych lub
polowych w nawiązaniu do rodzaju konstrukcji inĪynierskiej. Inne wartoĞci moduáu
mogą byü odpowiednie do zagadnieĔ páytkich posadowieĔ, a inne dla konstrukcji typu
Ğciany szczelinowe lub fundamenty zespolone.
Jak wspomniano wczeĞniej, szczególnie istotna jest wáaĞciwa ocena naprĊĪenia efektywnego w warstwach gruntów spoistych, które czĊsto stanowią dno wykopu oraz znaczącą czĊĞü podáoĪa obiektu budowlanego. Przy ocenie warunków hydrogeologicznych
naleĪy pamiĊtaü, Īe odwodnienie ma charakter tymczasowy i po jego wyáączeniu po
pewnym czasie nastąpi odtworzenie warunków początkowych lub warunków do nich
zbliĪonych. Po wykonaniu obiektu budowlanego czĊĞü odprĊĪenia w oĞrodku gruntowym
bĊdzie skompensowana przez obciąĪenie ciĊĪarem obiektu.
Do obliczenia wartoĞci moduáu Ğcinania (G0) naleĪy wykorzystywaü badania laboratoryjne lub polowe badania geo¿zyczne z wykorzystaniem fal powierzchniowych Rayleigha [BaraĔski i in. 2008]. Badania polowe moĪna przeprowadziü na róĪnych etapach
realizacji inwestycji budowlanej. NajwaĪniejszą zaletą tych badaĔ jest to, Īe prowadzone
są one in situ przy rzeczywistym stanie naprĊĪeĔ efektywnych w gruncie.
W przypadku obliczeĔ dotyczących gáĊbokich posadowieĔ naleĪy dysponowaü zestawem parametrów wyznaczonych dla zakresu maáych i Ğrednich odksztaáceĔ. Sondowania CPT i DMT wykazują znaczny wzrost parametrów odksztaáceniowych wraz ze
wzrostem gáĊbokoĞci. Ostatnie prace [Robertson 2009, Robertson i Cabal 2010] przedstawiają moĪliwoĞci mody¿kacji badaĔ CPT i ich skutecznej interpretacji. Profesjonalnie
przeprowadzone badania polowe tego samego oĞrodka, z wykorzystaniem róĪnych zaawansowanych metod, nie zawsze prowadzą do zgodnych wartoĞci parametrów gruntowych. Skonstruowanie natomiast tzw. wewnĊtrznej korelacji dla oceny parametrów wytrzymaáoĞciowych lub moduáu odksztaácenia z dwóch testów (np. CPTU i DMT) moĪe
przyczyniü siĊ do wiarygodnej, globalnej oceny zmiennoĞci tych parametrów w podáoĪu wraz z gáĊbokoĞcią. Analiza wstecz przeprowadzona w róĪnych pracach wykazaáa,
Īe nawet precyzyjnie przeprowadzona ocena moduáów odksztaácenia gruntów podáoĪa
w laboratorium moĪe znacznie odbiegaü od oceny zaleĪnoĞci naprĊĪenie – odksztaácenie
przeprowadzonej w terenie i wykorzystanej w obliczeniach [Bzówka 2001, SiemiĔska-Lewandowska 2003, Popielski i Stasierski 2005, Popielski 2008]. Jest to sprawdzone,
skuteczne narzĊdzie pozwalające poprawiü dokáadnoĞü okreĞlenia wartoĞci parametrów
materiaáowych wykorzystanych w obliczeniach. Ograniczeniem metody jest to, Īe moĪe
byü wykonana po zrealizowaniu czĊĞci konstrukcji i monitorowaniu jej przemieszczeĔ
(czasami za póĨno) oraz Īe uzyskane w ten sposób parametry mogą byü stosowane
w podobnych konstrukcjach zlokalizowanych w podáoĪu o analogicznych cechach.
Dodatkowo, biorąc pod uwagĊ ograniczenia wynikające z wykorzystanego modelu
numerycznego, naleĪy stwierdziü, Īe precyzyjne okreĞlenie warunków drugiego stanu
granicznego (uĪytkowalnoĞci) jest niezmiernie trudne. Wynik analiz numerycznych zaleĪy od jakoĞci przyjĊtych parametrów geotechnicznych oraz od adekwatnoĞci przyjĊtego
modelu materiaáu. AdekwatnoĞü modelu zaleĪy w duĪej mierze od zakresu odksztaáceĔ
oĞrodka gruntowego. Praktyczne aspekty korzystania z modeli konstytutywnych, w zaleĪnoĞci od zakresu odksztaácenia, moĪna znaleĨü w pracy Cudnego [2006].
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METODYKA BADAē
Decydującym kryterium wyboru modelu obliczeniowego jest dostĊpnoĞü parametrów
materiaáowych o odpowiedniej jakoĞci, ewentualnie moĪliwoĞü ich wyznaczenia zarówno
w sensie technicznym, jak i ekonomicznym (s¿nansowane przez inwestora). DuĪe znaczenie ma wybór metody wyznaczania parametrów. WartoĞci moduáów odksztaácenia wyznaczone metodami geo¿zycznymi są kilkukrotnie wiĊksze od wyznaczonych na bazie
tradycyjnych sondowaĔ oraz od przedstawionych w normie PN-81/B-03020. Norma ta
sáuĪy do liczenia fundamentów páytkich i nie moĪe byü stosowana przy gáĊbokich posadowieniach, co niestety zdarzaáo siĊ w praktyce projektowej.
Na rysunku 2 zostaáy przedstawione uproszczone pro¿le sztywnoĞci gruntu wyznaczone róĪnymi metodami dla gruntów spoistych w Londynie [Matthews i in. 2000]. Pro¿le wyznaczone za pomocą analizy wstecz lokują siĊ w Ğrodku w stosunku do pozostaáych.
WartoĞci z analizy wstecz są kilkukrotnie wiĊksze od wyznaczonych za pomocą badaĔ
edometrycznych i trójosiowych, bez wewnĊtrznego pomiaru odksztaáceĔ. Od góry zaĞ
są ograniczone wartoĞciami wyznaczanymi w badaniach z wykorzystaniem polowych
badaĔ sejsmicznych.
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Porównanie pro¿li sztywnoĞci otrzymanych z badaĔ laboratoryjnych, polowych badaĔ
sejsmicznych i analizy wstecz [Matthews i in. 2000, zmieniony]
Comparison of stiffness pro¿les obtained from laboratory, seismic ¿eld geophysics, and
back-analysis [Matthews et al. 2000, modi¿ed]
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DokáadnoĞü obliczeĔ, a tym samym moĪliwoĞü precyzyjnego okreĞlania oddziaáywaĔ
gáĊbokich posadowieĔ moĪe byü poprawiana poprzez:
– wyznaczenie wiarygodnych parametrów geotechnicznych podáoĪa, uwzglĊdniających
stan naprĊĪenia i zakres aktualnych oraz przyszáych odksztaáceĔ,
– wykorzystanie lokalnych zaleĪnoĞci opracowanych dla badanych gruntów,
– zaawansowane metody pomiarowe, dostosowane do zakresu odksztaáceĔ (np. terenowe badania sejsmiczne, ustalenie wartoĞci wspóáczynników korekcyjnych dla wartoĞci moduáów ustalonych przy wykorzystywaniu wyników badaĔ sejsmicznych),
– przyjĊcie adekwatnego modelu gruntu, w zaleĪnoĞci od rodzaju obudowy (kotwiona
czy rozpierana) i posadowienia (páyta lub inne rozwiązania),
– wykonanie analizy wstecz przeprowadzonej na podstawie odpowiednio zaprojektowanego monitoringu (wery¿kacja modeli numerycznych).
– Wykonanie „analizy wstecz” moĪna utoĪsamiaü z tarowaniem modelu numerycznego.
Zestawienie lokalizacji 18 modeli numerycznych wykonanych na potrzeby realizacji
gáĊbokich posadowieĔ w centrum Warszawy, na powierzchni okoáo 6 km2, przedstawiono na rysunku 3. W zestawieniu uwzglĊdniono 8 modeli, dla których wykonano
kalibracje obliczeniowych wartoĞci parametrów materiaáowych (analizĊ wstecz) oraz
5 modeli, dla których zwery¿kowano sztywnoĞü gruntu w zakresie maáych odksztaáceĔ za pomocą pomiarów sejsmicznych [Popielski 2012].

model numeryczny, numerical model
analiza wstecz, back analysis
CSWS i/lub SAWS, CSWS and/or SAWS

Rys. 3.
Fig. 3.

Lokalizacja wykonanych modeli numerycznych i badaĔ polowych gruntu w ĞródmieĞciu
Warszawy [táo – www.mapa.um.warszawa.pl/mapa; Popielski 2012]
Location of analyzed numerical models and geophysical ¿eld investigation in the center
of Warsaw [background – www.mapa.um.warszawa.pl/mapa; Popielski 2012]

WYNIKI BADAē
W omówionych przykáadach wszystkie parametry materiaáowe, ustalone jako wyjĞciowe lub początkowe, bazowaáy na normie PN-81/B-03020. W trakcie realizacji obiektów i analizy oddziaáywania na otoczenie uzyskiwano niekiedy zgodĊ inwestora na wykonane badaĔ uzupeániających, lepiej dostosowanych do aktualnego stanu naprĊĪenia
i do spodziewanego stanu odksztaáceĔ oĞrodka. Na podstawie przeprowadzonych analiz
i wery¿kacji modeli numerycznych autor ustaliá przybliĪone wspóáczynniki zwiĊkszające
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wartoĞci moduáów odksztaácenia (E), zebrane w tabeli 1 [Popielski 2012]. WaĪnym ograniczeniem jest tutaj zaáoĪenie, Īe grunty, których parametry są mody¿kowane, znajdują
siĊ na gáĊbokoĞci wiĊkszej niĪ 5 m poniĪej poziomu terenu i przy wyznaczaniu moduáu
„wstĊpnego” nie uwzglĊdniano zmiany wartoĞci moduáu wraz z gáĊbokoĞcią. ZmiennoĞci
takiej nie przewiduje norma PN-81/B-03020, ale w opracowywanych dokumentacjach
geotechnicznych moĪna znaleĨü odpowiednie wskazówki lub sugestie – zdaniem autora
caákowicie sáuszne. Zjawisko takie wystĊpuje w gruntach podáoĪa powszechnie i jest potwierdzone innymi badaniami opisanymi w rozdziale 5. Dno wykopu w analizowanych
przypadkach znajdowaáo siĊ zazwyczaj na gáĊbokoĞci 10–20 m p.p.t. Parametry podáoĪa
zalegające poniĪej 5 m p.p.t są mody¿kowane tak jak grunty w pierwszej warstwie pod
dnem wykopu.
Tabela 1. WartoĞci moduáów odksztaácenia E [MPa] i wspóáczynników zwiĊkszających [Popielski
2012]
Table 1. Values of Young’s moduli E [MPa] and ampli¿cations factors [Popielski 2012]
Rodzaj gruntu
Type of soil
ĩwir, pospóáka
Gravel, sand-gravel mix
Piaski grube i Ğrednie
Coarse and medium sands
Piaski drobne i pylaste
Fine and dusty sands

ID
§ 0,8
§ 0,5
§ 0,8
§ 0,5
§ 0,8
§ 0,5

E [MPa]
wedáug PN-81/
/B-03020
200
140
130
80
75
50

Wspóáczynnik n – Factor n
< 5 m*

5–15 m *

> 15 m *

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

3,0

2,0

3,0

4,0–5,0

IL
Gliny zwaáowe szare
Boulder clay gray
Iáy plioceĔskie
Clay

§0

A

70

3,0–5,0

5,0–6,0

**

§0

D

26

**

4,0–8,0

8,0–16,0
(max 22)

*PoniĪej dna wykopu – Below the bottom of the excavation.
**Autor nie przeprowadzaá wery¿kacji modeli numerycznych GPOB, w których dane grunty znajdują siĊ na tak
okreĞlonych gáĊbokoĞciach – Author did not carry out the veri¿cation of numerical models in which the soils
are located as speci¿ed depths.

Mody¿kacji podlegają parametry gruntów w caáym obszarze modelu, a nie tylko wewnątrz wykopu. Zdaniem autora wartoĞci wspóáczynników w tabeli 1 prezentują doĞwiadczenie porównywalne [PN-EN 1997-1:2008] i dobrze aproksymują pro¿le sztywnoĞci uzyskane z badaĔ laboratoryjnych, polowych badaĔ sejsmicznych
i analizy wstecz (rys. 2).WartoĞci obliczeniowe moduáów odksztaácenia do obliczeĔ numerycznych gáĊbokich posadowieĔ z wykorzystaniem analizy przekroi páaskich (2D), bazującej
na warunku plastycznoĞci Coulomba-Mohra, moĪna wyznaczaü z zaleĪnoĞci:
EOBL = n E03020

(4)

gdzie: EOBL – obliczeniowa wartoĞü moduáu E wykorzystana w obliczeniach numerycznych,
E03020 – wartoĞci moduáu E na podstawie normy PN-81/B-03020,
n – wspóáczynnik zwiĊkszający z tabeli 1.
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Ze wzglĊdu na powszechnoĞü wykorzystania normy PN-81/B-03020 pokazanie róĪnic
w wartoĞciach parametrów wydaje siĊ uzasadnione.
PODSUMOWANIE
Prezentowane w tabeli 1 wspóáczynniki zostaáy wyznaczone na drodze obliczeĔ metodą elementów skoĔczonych, w páaskim stanie odksztaácenia, z wykorzystaniem sprĊĪysto-plastycznego modelu gruntu, z warunkiem plastycznoĞci Coulomba-Mohra. W zasadniczy sposób okreĞla to zakres ich ewentualnego, przyszáego zastosowania.
WartoĞci wspóáczynników okreĞlają poziom báĊdu, jaki moĪe powstaü przy wykorzystania parametrów wyznaczonych na podstawie normy PN-81/B-03020 w obliczeniach
przy realizacji gáĊbokich posadowieĔ.
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VERIFICATION OF PARAMETERS OF SUBSOIL BASED ON BACK
ANALYSIS MADE DURING DEEP FOUNDATIONS IN WARSAW
Abstract. In the paper the discussion of problems and doubts when analyzing deep foundations, mainly whilst determining soil parameters. Problems and doubts regarding geotechnical calculations, their source as well as methods and solutions to improve compatibility
of calculated and measured displacements of buildings are also described. In this part the
author examines the possibilities of implementation and the accuracy of the principles of
geotechnical parameters modi¿cation for soil layers deposited at depths. This has been
done on the basis of local relationships taking into account changes in soil stiffness for
very small strains. The author discusses cases of such benchmarks utilization and their application bene¿ts as well as presents modi¿cations to parameters de¿ned based on Polish
standard PN-81/B-03020 in numerical simulations of deep foundations.
Key words: deep foundations, soli parameters, numerical models, back analysis
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