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MODEL OBLICZENIOWY UKàADU KONSTRUKCJA
WARSTWOWA – PODàOĩE GRUNTOWE ZGODNIE Z EC7
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Streszczenie. W artykule przedstawiono zasady tworzenia modelu obliczeniowego warstwowej konstrukcji drogowej wspóápracującej z podáoĪem gruntowym, zgodnie z wymaganiami EC7. Przedstawiono równieĪ moĪliwoĞü adekwatnego odtworzenia zachowania
podáoĪa gruntowego przy przyjĊciu odpowiednich związków konstytutywnych do opisu
zachowania poszczególnych warstw ukáadu.
Sáowa kluczowe: konstrukcje drogowe, model obliczeniowy, związki konstytutywne

WSTĉP
RozwaĪając moĪliwoĞü wiarygodnej oceny pracy konstrukcji drogowej w numerycznym modelu obliczeniowym, naleĪy zwróciü uwagĊ na silne sprzĊgniĊcie odpowiedzi
konstrukcji z zachowaniem podáoĪa gruntowego, co upowaĪnia nas do odwoáania siĊ
do procedury stosowanej przy projektowaniu geotechnicznym. Wzajemne powiązania
elementów procesu projektowania (zgodnie z EC7-1 [PN-EN 1997-1]) pokazuje przykáadowy rysunek 1.
Zasadniczym problemem przedstawianym w pracy jest odpowiednioĞü opisu zagadnienia kontaktowego warstwowa konstrukcja drogowa – podáoĪe gruntowe, rozwaĪana
w dwóch aspektach:
– podejĞcia praktycznego, korzystającego z analiz typu klasycznego,
– podejĞcia zgodnego z EC7-1, wykorzystującego analizy numeryczne, bazujące zarówno na badaniach in situ, jak i badaniach laboratoryjnych.
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Rys. 1.
Fig. 1.
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Proces projektowania geotechnicznego [PN-EN 1997-1]
Process of the geotechnical designing [PN-EN 1997-1]

PodejĞcie pierwsze zilustrowano opisem zachowania badanego ukáadu konstrukcja
drogowa – podáoĪe gruntowe, w którym zastosowano związki liniowej sprĊĪystoĞci.
Z kolei pojĊcie adekwatnego modelowania zostaáo uĪyte w podejĞciu drugim, gáównie
dla podkreĞlenia wymogu zapewnienia przez podkáad, reprezentujący w modelu obliczeniowym obciąĪone konstrukcją podáoĪe gruntowe, moĪliwie najwierniejszego opisu zachowania tego podáoĪa w warunkach in situ – zgodnego z wynikami badaĔ terenowych,
a takĪe niesprzecznego z opisem odpowiedzi gruntu na záoĪone ĞcieĪki naprĊĪenia rejestrowane we wspóáczesnych badaniach laboratoryjnych, w przedziale maáych i bardzo
maáych odksztaáceĔ [GryczmaĔski i Uliniarz 2008].
ZASADY TWORZENIA MODELI OBLICZENIOWYCH – EFEKT
STOSOWANIA SPRĉĩYSTOĝCI
Przedstawiając problem, ogólnie moĪna powiedzieü, Īe wiarygodny opis rzeczywistoĞci symulowany w modelach numerycznych o odpowiedniej geometrii [Fedorowicz
2006] powinien posiadaü dwa poziomy odniesienia – badania laboratoryjne oraz badania in situ. W analizach numerycznych sygnaáem zagroĪenia bezpiecznej (bezawaryjnej)
pracy ukáadu konstrukcja – podáoĪe jest zazwyczaj osiągniĊcie kresu sprĊĪystej pracy
któregoĞ z podukáadów. W stanie in situ postaü zniszczenia (wyczerpania noĞnoĞci) ukáadu konstrukcja – podáoĪe zaleĪy w duĪej mierze od zachowania podáoĪa gruntowego
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[Whitlow 1995]. W ukáadzie konstrukcja drogowa – podáoĪe operujemy wartoĞciami
odksztaáceĔ pionowych (İy), rozpatrywanych w gruncie, pod konstrukcją (rys. 2), bez porównania mniejszymi aniĪeli w przypadku fundamentów budowli. Prawidáowa ocena
tych odksztaáceĔ wpáywa bezpoĞrednio na ocenĊ wielkoĞci ıx (İx) w podbudowie oraz İx
w spodzie warstw asfaltowych, a tym samym na ocenĊ trwaáoĞci konstrukcji nawierzchni
[Kadela 2012] w mechanistycznych metodach projektowania [Kukieáka i Szydáo 1986,
Judycki 1995, 1996, Szydáo 2004].
Rysunek 2 przedstawia wybrane wyniki analiz w postaci funkcji wyraĪających wspóápracĊ rzeczywistej póásztywnej konstrukcji drogowej z podáoĪem gruntowym. Funkcja
bazowa (I) reprezentuje zachowanie badanej drogi dojazdowej do kompleksu hal magazynowych o obciąĪeniu ruchem KR4. Poligon badawczy (rys. 3b) stanowi omiernikowany fragment drogi dojazdowej do kompleksu hal magazynowych.

Rys. 2.
Fig. 2.

Numerycznie oceniany efekt wspóápracy konstrukcji drogowej i podáoĪa gruntowego
Numerically evaluated of the effect of interaction road structures and subsoil
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Zmiany wartoĞci İx, İy, ıx (czyli wielkoĞci wchodzących w kryteria zmĊczeniowe
przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni) zaleĪne są od zmian miąĪszoĞci podukáadu
reprezentującego podáoĪe gruntowe w modelu obliczeniowym (warstwa 4 na rys. 2).
Zaszrafowana przestrzeĔ poniĪej lub powyĪej funkcji (I) obrazuje wraĪliwoĞü ukáadu
na zmiany gruboĞci podbudowy, gdzie odpowiedĨ ukáadu odpowiadająca funkcji (II) wynika z pocienienia podbudowy o 50%.
„ZaniĪenie” miąĪszoĞci podukáadu reprezentującego podáoĪe w modelu sprĊĪystym
wpáywa natomiast bezpoĞrednio na wartoĞci kryterialne, a tym samym na ocenĊ trwaáoĞci
nawierzchni. NaleĪy tu zwróciü uwagĊ, Īe funkcje (I) i (II) powstaáy na podstawie analiz
(2D) przy wprowadzeniu obciąĪenia zastĊpczego o wartoĞci q = 125 kPa [Kadela 2012].
Podsumowując, moĪemy stwierdziü, Īe wykorzystując w postĊpowaniu mechanistycznym ciągáy, sprĊĪysty model podáoĪa, naleĪy przyjmowaü wartoĞci ustalone wyznaczanych funkcji kryterialnych, aby nie popeániü báĊdu przeszacowania ocenianej trwaáoĞci nawierzchni.

UOGÓLNIENIE PROBLEMÓW MODELOWANIA PODàOĩA GRUNOWEGO
W UKàADACH KONSTRUKCJA DROGOWA – PODàOĩE GRUNTOWE
Rysunek 3 przedstawia ogólny widok poligonu badawczego oraz rozmieszczenie
czujników na poligonie. Czujniki (typ Geokon 4200 i Geokon 4200HT [Kadela 2012])
zostaáy zaáoĪone w Ğladzie prawego koáa drogi dojazdowej, na okreĞlonych gáĊbokoĞciach
w celu dokonania pomiarów: odksztaáceĔ pionowych w podáoĪu gruntowym, odksztaáceĔ poziomych w spodzie warstwy podbudowy oraz odksztaáceĔ poziomych w spodzie
warstw asfaltowych.
Badane podáoĪe do gáĊbokoĞci rozpoznanej wierceniami (8,0 m p.p.t.) budują utwory
czwartorzĊdowe akumulacji rzecznej. W obszarze poligonu badawczego podáoĪe stanowią
piaski Ğrednie i drobne z nielicznymi wtrąceniami drobnych soczewek pyáów i glin. Dla
tak jednorodnego podáoĪa gruntowego otrzymywany obraz odpowiedzi na obciąĪenie jest
bardzo czytelny. Pozwala to na dokonanie pewnych uogólnieĔ opisanych dla dwóch wybranych i przedstawionych poniĪej reprezentatywnych zapisów pracy badanego ukáadu.
a

Rys. 3.
Fig. 3

b

a – Rozmieszczenie czujników na poligonie badawczym, b – ogólny widok drogi dojazdowej, której fragment (zaznaczony kóákiem) stanowi poligon badawczy
a – Location of sensors on the testing ground, b – overview of testing ground, which is
a part (marked circle) of the access road
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Rysunek 4 przedstawia zarejestrowany obszar odpowiedzi podáoĪa gruntowego
na okreĞlone obciąĪenie przekazywane z tylnej osi pojazdu na przekrój 2 z rysunku 3a
za poĞrednictwem podbudowy, bez warstw betonów asfaltowych (lato 2011 – rys. 4a)
oraz peánej konstrukcji (lato 2012 – rys. 4b).

Rys. 4.
Fig. 4.

OdpowiedĨ podáoĪa pod nawierzchnią: a – w lecie 2011, b – w lecie 2012
Response of subsoil under the pavement: a – in summer 2011, b – in summer 2012

We wszystkich zarejestrowanych w badaniach in situ odpowiedziach podáoĪa na obciąĪenie (opisywanych wartoĞciami odksztaáceĔ pionowych) wydzieliü moĪna zdecydowanie dwie strefy wpáywu obciąĪenia na zachowanie gruntu:
– I strefĊ pracy podáoĪa pod konstrukcją drogową, za którą moĪna uznaü obszar odksztaáceĔ pojawiających siĊ w stre¿e bezpoĞredniego kontaktu podáoĪa z konstrukcją
(w stre¿e „aktywnej” pracy gruntu) o zasiĊgu okoáo 1,0 m,
– II strefĊ pracy podáoĪa pod konstrukcją drogową, czyli obszar odksztaáceĔ, których
wartoĞci moĪna zakwali¿kowaü jako wchodzące w przedziaá bardzo maáych odksztaáceĔ; zasiĊg rejestrowanego oddziaáywania siĊga do okoáo 2,0 m.
W I stre¿e, „aktywnej” pracy gruntu, zarejestrowano zjawisko zagĊszczania gruntu
zachodzące w wyniku ruchu pojazdów. Rysunek 4 jest obrazem ustalonej juĪ odpowiedzi
podáoĪa, powstaáej po zakoĔczeniu procesu zagĊszczania gruntu.
Pomimo wystąpienia moĪliwego do zarejestrowania w badaniach in situ zjawiska
wzmocnienia gruntu, zachodzącego pod wpáywem obciąĪeĔ cyklicznych (dokáadniej
powtarzających siĊ), nie istnieje na razie moĪliwoĞü jego bezpoĞredniego odniesienia
do badaĔ dotyczących piasków [ĝwidziĔski 2006], m.in. z uwagi na brak rejestracji odksztaáceĔ poziomych w podáoĪu. Wyniki badaĔ pozwalają natomiast na zadowalającą
interpretacjĊ pracy gruntu pod konstrukcją drogową i na stwierdzenie, Īe zarejestrowana
odpowiedĨ jest obrazem zmian sztywnoĞci gruntu (zmieniającej siĊ od wartoĞci bardzo
duĪych w II stre¿e do wartoĞci „inĪynierskich” bezpoĞrednio pod konstrukcją), sprzĊgniĊtych z powstającym pod konstrukcją stanem odksztaácenia.
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MoĪna juĪ na tym etapie badaĔ stwierdziü, Īe w analizach mechanistycznych stosujących model sprĊĪysty do opisu pracy podáoĪa „wewnĊtrzny” obraz odpowiedzi gruntu na obciąĪenie przekazywane z konstrukcji drogowej jest obrazem caákowicie róĪnym
od obrazu rejestrowanego w badaniach in situ.
Bazując na doĞwiadczeniach wynikających z badaĔ in situ (przykáadowo rys. 4)
oraz biorąc pod uwagĊ wczeĞniejsze doĞwiadczenia [Fedorowicz 2006], moĪna stwierdziü, Īe realne jest wprowadzenie w postĊpowaniu mechanistycznym analiz bazujących
na niesprĊĪystych modelach pracy gruntu, które w sposób realny sprzĊgają powstający
pod konstrukcją stan naprĊĪenia ze zmianami objĊtoĞciowymi gruntu.
W związku z powyĪszym przeprowadzono próbĊ odtworzenia rzeczywistego zachowania podáoĪa gruntowego w bazowym modelu stanu krytycznego MCC o silnie nieliniowej matrycy podáoĪa.
Efekt wykonanych analiz pokazano dla ukáadu z rysunku 4a, przedstawiając rozkáad
funkcji przemieszczeĔ pionowych w podáoĪu pod konstrukcją:
– dla ukáadu modelowanego caákowicie sprĊĪyĞcie (e)–(e),
– dla ukáadu (e)–(MCC), z zastosowaniem modelu sprĊĪystego dla warstwy podbudowy oraz modelu stanu krytycznego Mody¿ed Cam-Clay dla gruntu.
Na rysunku 5 pokazano wprowadzone do obliczeĔ parametry modelu (MCC), dające:
– zgodnoĞü przemieszczeĔ pod konstrukcją w obu modelach obliczeniowych (e)–(e)
i (e)–(MCC),
– rozkáad przemieszczeĔ (rys. 5),
– rozkáad odksztaáceĔ (rys. 6) odpowiadający I i II stre¿e pracy gruntu, zgodnie z obserwacjami in situ (rys. 4).
Rysunek 5 moĪna uznaü za obraz zadowalająco wykalibrowanego modelu obliczeniowego (e)–(MCC). Peány obraz pracy obu podukáadów przedstawia rysunek 7.

Rys. 5.
Fig. 5.

Przemieszczeniowa odpowiedĨ podáoĪa dla ukáadu opisanego modelami (e)–(e)
i (e)–(MCC)
Displacement response of subsoil in (e)–(e) and (e)–(MCC) model
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Odksztaáceniowa odpowiedĨ ukáadu oceniona w modelu (e)–(MCC), táo stanowią wartoĞci pomierzone
Strain response of system assessed in model (e)–(MCC), the measured strain values are
given

PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania in situ i wynikające z nich doĞwiadczenia upowaĪniają, zdaniem autorek pracy, do podjĊcia próby odpowiedzi na pytanie o konsekwencje uproszczeĔ w modelowaniu mechanistycznym, wprowadzających do opisu pracy podáoĪa gruntowego model sprĊĪysty.
NaleĪy zwróciü jednak uwagĊ, Īe dysponowanie wynikami badaĔ in situ nie rozwiązuje w sposób automatyczny problemu budowy adekwatnego modelu obliczeniowego
ukáadu konstrukcja – podáoĪe gruntowe. Pomierzony obszar wspóápracy moĪe bowiem
zostaü jednoznacznie odtworzony (co do zasiĊgu i „intensywnoĞci” odpowiedzi) jedynie
przy zastosowaniu odpowiedniego konstytutywnego opisu zachowania gruntu.
Porównując de¿nicjĊ podáoĪa okreĞloną w PN-EN 1997-1 i Wytycznych... [2002]
z wynikami obserwacji in situ, áatwo moĪna popeániü báąd, uznając, Īe moĪemy w modelu sprĊĪystym podáoĪa uwzglĊdniü jedynie I strefĊ (z pominiĊciem II strefy maáych odksztaáceĔ. „Zredukowanie” w modelu miąĪszoĞci obszaru podáoĪa do wartoĞci hp=1,0 m
daje w konsekwencji:
– wszystkie niezadowalające zachowania podáoĪa obserwowane ogólnie w sprĊĪystoĞci
(niezaleĪnie od wartoĞci hp),
– odpowiedĨ jak dla podáoĪa sztywniejszego – sztucznie zesztywnianego w skutek
ograniczenia go warunkami brzegowymi na krawĊdzi dolnej.
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Rys. 7.
Fig. 7.
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OdpowiedĨ numeryczna ukáadu konstrukcja drogowa – podáoĪe opisana modelami
(e)–(MCC)*
Numerical response of the road structure – subsoil system in model (e)–(MCC)

W przypadku natomiast, gdy nie moĪna posáuĪyü siĊ zaawansowanym opisem pracy podáoĪa (ze wzglĊdu na przykáad na brak parametrów gruntu, których wyznaczenie
wymaga zaawansowanych badaĔ), to podejĞciem optymalnym, a zarazem bezpiecznym
jest zbudowanie modelu obliczeniowego, w którym wyznaczone mogą zostaü funkcje
kryterialne osiągające wartoĞci ustalone (rys. 2).

*Rys. 7 w kolorze na wkáadce po stronie 184.
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CALCULATION MODEL OF THE LAYERED STRUCTURE – SUBSOIL
ACCORDING EC7
Abstract. The paper describes the principle of creating a computation model of the layered
road structure cooperating with subsoil; according with rules of EC7. There were presented
different approaches to description of the subsoil behaviour, tested in situ. Ground behaviour in numerical system road structure – subsoil was evaluated using the Modi¿ed CamClay model.
Key words: calculation model, constitutive relationships, layered structure
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