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WSPÓàCZYNNIK PARCIA SPOCZYNKOWEGO GRUNTU
PRZY WARSTWOWYM ZAGĉSZCZENIU ZASYPKI
Bogdan Rymsza
Politechnika Warszawska, Warszawa
Streszczenie. UwzglĊdniając wskazania Eurocodu EC 7-1, dotyczące projektowania konstrukcji oporowych z zagĊszczaną zasypką, w referacie omówiono metodĊ okreĞlania
wspóáczynnika parcia spoczynkowego (K0). Szczegóáowo zanalizowano parcie gruntu na
pionową sztywną ĞcianĊ (ȡ = 0), jakie jest wzbudzane przez przesuwającą siĊ maszynĊ
przy warstwowym zagĊszczaniu zasypki. W analizie przyjĊto histeretyczny model gruntu (HSM), okreĞlający zmiennoĞü wspóáczynnika .  V Kc  V Yc dla gruntów normalnie
skonsolidowanych (NC) i prekonsolidowanch (OC), wyznaczając 3 strefy parcia (rys. 5):
HI – strefĊ odporową dla zasypki prekonsolidowanej mechanicznie (OC), gdzie wspóáczynnik parcia KI = K0,OC § 1; HII – strefĊ przejĞciową przy rezydualnym wspóáczynniku parcia K II K 0,OC  K I ; HIII – strefĊ zasypki normalnie skonsolidowanej (NC), gdzie
KIII = K0,NC. Dodatkowe „wzbudzone” parcie gruntu naleĪy uwzglĊdniaü równieĪ w przypadku obsypywanych Ğcianek páytowo-kątowych (w analizie wytrzymaáoĞciowej STR
wspornika). W czĊĞci wnioskowej zwrócono uwagĊ na zaleĪnoĞü parcia gruntu od uwarunkowaĔ technologicznych: rodzaju gruntu, gruboĞci warstw, sposobu ich zagĊszczania
i wysokoĞci Ğciany oporowej.
Sáowa kluczowe: parcie gruntu w spokoju, prekonsolidacja mechaniczna, wspóáczynnik
parcia gruntu, Ğciana oporowa, zagĊszczanie zasypki, wzbudzane naprĊĪenia poziome

WSTĉP
WspóázaleĪnoĞü parcia gruntu i przemieszczeĔ konstrukcji oporowej
Parcie gruntu w spokoju (E0) – skrótowo nazywane parciem spoczynkowym – wystĊpuje przy sztywnej i nieulegającej przemieszczeniom konstrukcji (ȡ = 0, rys. 1). Ten stan
obciąĪenia zakáada siĊ w przypadku podziemnych Ğcian zewnĊtrznych budynku, obsypywanych tuneli czy teĪ monolitycznych murów oporowych posadowionych na podáoĪu
skalistym lub na palach. Wedáug Eurokodu 7 parcie spoczynkowe naleĪy przyjmowaü,
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Rys. 1.

Fig. 1.
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WspóázaleĪnoĞü parcia gruntu i przemieszczeĔ konstrukcji: a – zmiennoĞü parcia gruntu
(1 – zaleĪnoĞü rzeczywista, 2 – model sztywno-plastyczny), b – rozkáad parcia gruntu
i schemat przemieszczenia Ğciany [Terzaghi 1934] (1 – parcie spoczynkowe przy ȡ = 0
i Ș0 = hE : H, 2 – rozkáad porównawczy przy wspóáczynniku K0, 3 – parcie czynne)
Interdependence between earth pressure and displacements of the retaining wall: a – variability of earth pressure (1 – real dependence, 2 – rigid-plastic soil model), b – unit pressure distribution and the model wall [Terzaghi 1934] (1 – earth pressure at rest for ȡ = 0
and Ș0 = hE : H, 2 – comparative linear distribution, 3 – active earth pressure)

gdy przewiduje siĊ przemieszczenia Ğciany oporowej ȡ < ȡ0 – EC = 5·10–4 ·H [PN-EN
1997-1:2008]; wskazanie to dotyczy gruntów normalnie skonsolidowanych. Proste konstrukcje oporowe o stosunkowo duĪej podatnoĞci, zarówno tymczasowe (np. Ğcianki
szczelne przy wykopach), jak i staáe (np. prefabrykowane Ğciany Īelbetowe podtrzymujące naziom nasypowy), są z reguáy wymiarowane na graniczne parcia gruntu: czynne
(Ea) – dziaáające w stre¿e naporu, oraz bierne (Ep) – mobilizowane w stre¿e odporowej.
W artykule wykazuje siĊ, Īe w przypadku prefabrykowanych Ğcianek kątowych zaáoĪenie to moĪe prowadziü do báĊdów na „niekorzyĞü bezpieczeĔstwa”.
Wysokie konstrukcje oporowe, zwáaszcza w terenie zabudowanym, gdy istotne są
uwarunkowania uĪytkowe (np. Ğciany szczelinowe przy gáĊbokich wykopach, mury przy
trasach komunikacyjnych), są projektowane na parcia poĞrednie [PN 83/B-03010, Rymsza 1997, 2008, PN-EN 1997-1:2008] (rys. 2):
EaI < EI(HI, ȡ) < EoI – napór górnego naziomu gruntowego o wysokoĞci H = HI,
EoII < EII(HII, ȡ) < EpII – odpór gruntu w stre¿e obsypki fundamentu H = HII.
Zwraca siĊ uwagĊ, Īe siáy graniczne Ea, Ep, Tmax = Tf , wedáug których okreĞla siĊ
stopieĔ bezpieczeĔstwa konstrukcji (np. na moĪliwoĞü przesuwu SF¨ = (ȜEp + Tf) : Ea,
gdzie: SF – Safety Factor, 0 < Ȝ < 1 – wspóáczynnik urealniający wartoĞü mobilizowanego
odporu) lub gdy sprawdza siĊ normowe/eurokodowe warunki statecznoĞci Vdst,d dRstb,d 
uwzglĊdniając obliczeniowe wartoĞci parametrów oraz siá czynnych i oporowych [PN-EN 1997-1:2008]), nie mogą byü podstawą do wyznaczania naprĊĪeĔ pod fundamentem.
Do obliczenia tych naprĊĪeĔ, a zatem i przewidywanych przemieszczeĔ muru: osiadania
s = s0, przemieszczenia kątowego ș = (SA – SB) : B i poziomego odksztaácenia podáoĪa
¨ = f[Ĳ(T), B, G...], niezbĊdna jest znajomoĞü siá dziaáających w stanie równowagi
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Rys. 2.

Ukáad obciąĪeĔ: a – umowny stan początkowy (ȡ = 0, X = E0I – E0II > 0), b – stan uĪytkowy (X = 0, ȡ = ǻs, EI = EII + T, 0 < T(ǻS)  Tf [Rymsza 1997, 2008]
Fig. 2. Loading schemes: a – initial at rest forces (ȡ = 0, X = E0I – E0II > 0), b – serviceability state
(X = 0, ȡ = ǻs, EI = EII + T, 0 < T(ǻS)  Tf [Rymsza 1997; 2008]

(rys. 2b). JeĪeli niezbĊdne jest dokáadne prognozowanie stanu obciąĪenia i przemieszczenia konstrukcji w fazie uĪytkowania, to siáy te wyznacza siĊ, uwzglĊdniając wspóázaleĪnoĞü parcia gruntu i przemieszczeĔ Ğciany (rys. 1a, linia 1), gdzie przykáadowy model interakcyjny, opracowany przy zaáoĪeniu SA § SB, ș § 0, ¨ > 0, jest przedstawiony
we wczeĞniejszych pracach autora [Rymsza 1997, 2008]. PoprawnoĞü tych obliczeĔ jest
w duĪym stopniu determinowana dokáadnoĞcią okreĞlenia parcia gruntu w spokoju. WartoĞci E0I, E0II (wyjĞciowy stan obciąĪenia w modelu interakcyjnym – rys. 2a) stanowią
bowiem „wielkoĞci bazowe” przy wyznaczaniu siá EI(ȡ), EII(ȡ) i oporu T(ǻ), jakie wystĊpują w stanie równowagi statycznej. Siáy te (parcie poĞrednie EI, odpór poĞredni EII i opór
tarcia/Ğcinania rozwijany pod fundamentem 0 < T(ǻ) < Tf = G · tgI + c*B) oraz odpowiadające im przemieszczenia ȡS(s, ¨, ș), wyznaczone wspóázaleĪnie (metodą interakcyjną),
okreĞlają warunki uĪytkowania obiektu (rys. 2b).
WSKAZANIA DOTYCZĄCE WYZNACZANIA PARCIA GRUNTU
Wzory podawane w literaturze i normach w wiĊkszoĞci dotyczą granicznych wartoĞci
parcia Ea i Ep, które mają jednoznaczną interpretacjĊ w teoriach Coulomba i Rankinea.
W teoriach tych, mimo wielu ich odmiennoĞci, wspólnym zaáoĪeniem jest sztywno-plastyczny model gruntu; tym samym stan parcia spoczynkowego jest tu nieokreĞlony
(rys. 1a, linia 2). Wskazania dotyczące parcia gruntu w spokoju są wiĊc znacznie uboĪsze i w wiĊkszoĞci opierają siĊ na ustaleniach empirycznych. Ze wzglĊdu na odmienne
„podejĞcia” badawcze wskazania te są czĊsto rozbieĪne, nawet w ujĊciu jakoĞciowym.
RozbieĪnoĞci najczĊĞciej wynikają z niewáaĞciwego uogólniania wspóáczynnika parcia
spoczynkowego (K0), przy którym stan naprĊĪeĔ in situ utoĪsamia siĊ ze stanem parcia
Architectura 12 (3) 2013

88

B. Rymsza

spoczynkowego na konstrukcjĊ oporową. Z tych wzglĊdów w normie PN-B/83-03010
wprowadzono uĞciĞlenia, róĪnicując wspóáczynniki (K0) w odniesieniu do gruntów rodzimych i do gruntów zasypowych [tamĪe, wzory (12) i (13)]. W projektowaniu konstrukcji
z zagĊszczoną zasypką pewne trudnoĞci moĪe teĪ sprawiaü wáaĞciwe oszacowanie wspóáczynników technologicznych, wystĊpujących w normowym wzorze (13). JuĪ wkrótce
trudnoĞci te mogą byü wiĊksze ze wzglĊdu na wymagania Eurokodu EC 7-1 [PN-EN
1997-1:2008]. Podane tam zalecenia dotyczące projektowania tego rodzaju konstrukcji
[p. 9.5.5] obligują m.in. do okreĞlania:
– dodatkowego parcia gruntu, powstającego przy warstwowym zagĊszczeniu zasypki,
– strefy nadciĞnienia wytworzonego w górnej czĊĞci Ğciany przy przejeĨdzie maszyny,
– odpowiedniej technologii ukáadania i zagĊszczania zasypki, zapewniającej minimalizowanie dodatkowego parcia i fazowych odksztaáceĔ Ğciany.
Zalecenia te mogą byü niejasne, zwáaszcza Īe do przyjĊtej w normach europejskich
„¿lozo¿i” – odmiennej niĪ w dotychczasowych normach krajowych – w Eurokodzie drobiazgowo okreĞla siĊ zakres wymaganych analiz projektowych, czĊsto w ogóle nie podając Īadnych wskazaĔ obliczeniowych. Przykáadowo – przy projektowaniu konstrukcji
oporowych (EC 7-1 – rozdz. 9), analizując oddziaáywania i sytuacje obliczeniowe, naleĪy
okreĞliü:
– „WartoĞü obliczeniową ciĊĪaru objĊtoĞciowego wody, uwzglĊdniając, czy woda jest
sáodka, czy sáona” [p. 9.3.1.4]. Tu uwaga autora: jaki sens ma „aptekarskie” oznaczanie ciĊĪaru objĊtoĞciowego wody (wpáyw „kwadry ksiĊĪyca” na wahania parcia wody
moĪe byü wiĊkszy), gdy siáy parcia i odporu odpowiadające kolejnym mody¿kacjom
wzorów (C.1) i (C.2), 3-krotnie zmienianych w zaáączniku „C” – róĪnią siĊ w zakresie
liczbowym ±15% (parcie czynne) i ±30% (parcie bierne),
– „Wpáyw wyjątkowych zmian temperatury w czasie i przestrzeni” [p. 9.3.1.6]. Tu niejasnoĞü: czy naleĪy uwzglĊdniaü wpáyw „ocieplenia klimatycznego” , czy teĪ na przykáad „uderzenie fali termicznej”?
– „Wpáyw zagĊszczania zasypki za konstrukcją oporową” [p. 9.3.3]. ĩadnych wskazaĔ,
jak uwzglĊdniaü ten wpáyw, nie podano (w tej kwestii jest wiele pytaĔ przekazywanych z róĪnych biur projektowych).
To ostatnie zagadnienie (okreĞlanie parcia gruntu przy warstwowym zagĊszczaniu
zasypki) omawiano juĪ w pracach autora [Rymsza 1997, 2004]), a analiza wytrzymaáoĞciowa „STR” wspornikowej Ğcianki kątowej przejmującej parcie zagĊszczanej zasypki,
jest przedmiotem dalszej czĊĞci artykuáu.
PARCIE GRUNTU W SPOKOJU
ZróĪnicowanie wspóáczynnika parcia spoczynkowego
WartoĞü wspóáczynnika K0 na ogóá okreĞla siĊ na podstawie zaleĪnoĞci korelacyjnych,
przy czym najczĊĞciej stosowany jest wzór Jáky’ego podany dla gruntów niespoistych:
K0 = 1 – sinĳ

(1)

gdzie: ĳ – kąt tarcia wewnĊtrznego gruntu (przy uogólnieniu ĳ = ĳƍ).
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W przypadku oznaczeĔ bezpoĞrednich przeprowadza siĊ badania polowe (sondowania
MPM/PMT, DMT, CPTU, SBPT [PN-EN 1997-2:2008]) bądĨ teĪ badania laboratoryjne
(pomiary wytĊĪenia próbek gruntu w pierĞcieniach edometrycznych lub w zmody¿kowanych aparatach trójosiowych [Ingold 1979, Mayne i Kulhawy 1982]). Wspóáczynnik
parcia gruntu w spokoju okreĞla siĊ wówczas stosunkiem efektywnych naprĊĪeĔ poziomych do pionowych:
.

V Kc  V Yc

(2)

gdzie kryterium de¿nicyjne stanu parcia spoczynkowego stanowi warunek İh= 0.
W przypadku gruntów normalnie skonsolidowanych (NC) oszacowania K01(1)
i K02(2) są zbliĪone. W gruntach prekonsolidowanych (OC) badanych in situ otrzymuje
siĊ natomiast wartoĞci K02 = K0,OC > K01 = K0,NC. ZróĪnicowania te wyjaĞnia szkic poglądowy (rys. 3), ilustrujący zmiennoĞü stanu naprĊĪenia w gruncie w warunkach in situ
[Mayne i Kulhawy 1982], przy uĞciĞleniach modelowych HSM [Seed i Duncan 1986].
W modelu gruntu HSM (Hysteretic Stress Model), zakáadając jednoosiowy stan odksztaácenia przy İv(ǻqv) > 0, İh = İx,y = 0, uwzglĊdnia siĊ cechy histeretyczne gruntu: relaksacjĊ i zdolnoĞü do „zapamiĊtywania” naprĊĪeĔ. ZaleĪnoĞü V Kc ) V Yc odwzorowują tu
linie:
a) przy pierwotnym obciąĪeniu gruntu, ĞcieĪka K0,NC (odcinek 0-A),
b) przy odprĊĪeniu, zaleĪnie od stopnia odciąĪenia:
– ĞcieĪka K0,OC, przy K0,NC < K0,OC < KP (relaksacja quasi-sprĊĪysta, linia A-B-C),
– ĞcieĪka KP, okreĞlająca stan parcia biernego (relaksacja plastyczna, odcinek C-D),
c) przy ponownym obciąĪeniu, zaleĪnie od stopnia prekonsolidacji i zakresu wtórnych
naprĊĪeĔ pionowych:
– ĞcieĪka . 0,OC, przy K0,NC  . 0,OC < K0,OC (odcinki D-E; E1, B-F; F1),
– ĞcieĪka K0,NC, przy przekroczeniu histeretycznych naprĊĪeĔ pierwotnej prekonsolidacji (odcinek E1; F1-A1).

Rys. 3.
Fig. 3.

ZmiennoĞü naprĊĪeĔ w gruncie wedáug modelu HSM [Seed i Duncan 1986]; opis uproszczony [Rymsza 1997]
Variability of stress state according to the HSM model [Seed and Duncan 1986]; simpli¿ed scheme [Rymsza 1997]
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Wspóáczynnik parcia spoczynkowego gruntów prekonsolidowanych (a zarazem opis
analityczny krzywej A-B-C) okreĞla wzór Schmidta [Mayne i Kulhawy 1982]:
K0,OC = (1 – sinĳƍ)OCR sinĳƍ

(3)

gdzie: ĳƍ – efektywny kąt tarcia wewnĊtrznego gruntu,
OCR = ıƍvp : ıƍvo – wskaĨnik prekonsolidacji, wyraĪający stosunek efektywnych naprĊĪeĔ pionowych w fazie przeciąĪenia gruntu lodowcem (ıƍvp =
= ıƍv0 + qI) do wystĊpujących obecnie naprĊĪeĔ pierwotnych ıƍv0.
Przy okreĞleniu wspóáczynnika parcia K0 (2), zakáadając jednorodnoĞü gruntu i brak
obciąĪenia naziomu (q = 0), otrzymuje siĊ trójkątny rozkáad jednostkowego parcia spoczynkowego e0 = ȖhK0 (rys. 1b, linia 2). Z badaĔ parcia gruntu przeprowadzonych na modelach wielkowymiarowywch [Terzaghi 1934] wynika, Īe rozkáad parcia spoczynkowego gruntu moĪe byü krzywoliniowy (rys. 1b, linia 1). KrzywoliniowoĞü ta jest wyraĨnie
uchwytna przy duĪym zagĊszczeniu zasypki, co badacz ten táumaczyá przesklepieniami,
jakie przypuszczalnie tworzą siĊ przy dolnej krawĊdzi Ğcianki. PoniewaĪ pomiary parcia
byáy prowadzone przy róĪnych wysokoĞciach naziomu, wiĊc przy interpretacji wyników
wyznaczaá on wspóáczynnik porównawczy:
.

(
J + 

(4)

gdzie: E0 – parcie spoczynkowe (wartoĞü pomiarowa przy przemieszczeniu Ğciany ȡ = 0),
Ȗ – ciĊĪar objĊtoĞciowy gruntu,
H – wysokoĞü Ğcianki oporowej w stre¿e parcia.
Wedáug K. Terzagiego wspóáczynnik parcia spoczynkowego K0 (4) zwiĊksza siĊ wraz
ze zwiĊkszeniem stopnia zagĊszczenia zasypki (ID), co – uwzglĊdniając zaleĪnoĞü rosnącą ĭ(ID) – jest jakoĞciowo rozbieĪne ze wskazaniami wynikającymi ze wzoru korelacyjnego (1). Badania przeprowadzone przez K. Terzagiego byáy póĨniej wielokrotnie wery¿kowane w skali modelowej i póátechnicznej. Na rysunku 4 przedstawiono przykáadowe
wyniki badaĔ modelowych przeprowadzonych przez autora [Rymsza 1997]. W badaniach
tych analizowano m.in. wyjĞciowe parcie gruntu dziaáające na sztywną ĞciankĊ oporową
(¨A § ¨B § 0). Zwraca siĊ tu uwagĊ na stosunkowo niewielki wzrost parcia gruntu w wyniku nadkáadu (por. linie I, II, gdzie II – po uáoĪeniu warstw 7 i 8), znacząco zwiĊkszony
po zagĊszczeniu górnych warstw zasypki (linia III – po strefowym ubijaniu warunkującym ID = 0,8).
Zestawienie porównawcze wyników badaĔ, prowadzonych przy róĪnych gruntach
i róĪnym zagĊszczeniu zasypki, wskazuje na trzy prawidáowoĞci:
– wspóáczynnik parcia spoczynkowego jest funkcją rosnącą K0(ID); K0(IS),
– krzywoliniowoĞü rozkáadu parcia i odpowiadający wspóáczynnik poáoĪenia wypadkowej Ș0 = hE : H (rys. 1b) są tym wiĊksze, im wiĊksze jest zagĊszczenie zasypki gruntu,
a mniejsza wysokoĞü Ğciany,
– przy gruntach w stanie luĨnym rozkáad parcia jest liniowy przy wspóáczynniku
K0 § K0,NC.
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Fazowe zmiany parcia spoczynkowego gruntu przy warstwowym zagĊszczeniu zasypki
[Rymsza 1997]
Earth pressure at rest in successive back¿lling stages [Rymsza 1997]

W celu wyjaĞnienia tych prawidáowoĞci, a zarazem zaleceĔ podawanych w Eurokodzie EC 7-1 [PN-EN 1997-1:2008, p. 9.5.5], przedstawiono algorytm ideowy zwiĊkszania parcia gruntu i jego redystrybucji w kolejnych fazach ukáadania zasypki. W analizie
przyjĊto histeretyczny model gruntu HSM (rys. 3), uwzglĊdniając ogólne wskazania interpretacyjne [Seed i Duncan 1986] i wprowadzając korektĊ urealniającą ukáad ĞcieĪki naprĊĪeĔ w koĔcowej fazie odciąĪenia (rys. 3 – linia G-H-O, K0,OC(ıv ĺ 0) § 1)
[Rymsza 1997].
ZaáoĪenia algorytmu
1. We wszystkich fazach nadbudowy naziomu, okreĞlanych wysokoĞcią obsypki
0 < z  H, gdzie H – wysokoĞü projektowana, Ğciana oporowa jest sztywna i nie ulega
przemieszczeniu (ȡ = 0).
2. Warstwowe zagĊszczanie gruntu przeprowadza siĊ w powtarzalnych cyklach technologicznych (¨Hi = const, q = const), uzyskując w stanie koĔcowym jednorodnoĞü gruntu (staáe parametry Ȗ, ĭ, c – gdzie, rozpatrując grunt niespoisty, c = 0).
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3. Przy okreĞleniu naprĊĪeĔ pionowych ıv (q) i poziomych ıh (q), spowodowanych
przesuwającym siĊ obciąĪeniem q, mają zastosowanie wzory wynikające z teorii Boussinesqa, przy czym w páaszczyĨnie Ğciany pomija siĊ naprĊĪenia styczne.
4. Przyrosty naprĊĪeĔ ¨ıv(q) = ¨v i ¨ıh(q) = ¨h traktuje siĊ jako prekonsolidacjĊ
mechaniczną, przyjmując, Īe po wycofaniu maszyny zagĊszczającej nastĊpuje peáne odprĊĪenie pionowe ' Y ' Y i czĊĞciowa relaksacja naprĊĪeĔ poziomych   ' K  ' K .
5. W dowolnej fazie technologicznej naprĊĪenia caákowite przekazane na masĊ
gruntową są równe naprĊĪeniom efektywnym przejmowanym przez szkielet (przy
V YK V Yc K LX V  V c – ciĞnienie porowe u = 0).
W nawiązaniu do zaáoĪeĔ 2. i 5. nadmienia siĊ, Īe obsypki konstrukcji oporowych
najczĊĞciej wykonuje siĊ z gruntów niespoistych (c = 0). W gruntach tych, nawet przy
wilgotnoĞci w § wopt i obciąĪeniach dynamicznych, wzbudzane ciĞnienie porowe jest
pomijalnie maáe, co uzasadnia przyjĊcie w dalszej analizie ı = ıƍ.
UwzglĊdniając, Īe algorytm ideowy wzbudzania parcia gruntu przy zagĊszczaniu zasypki byá przedstawiony dokáadnie we wczeĞniejszych pracach autora [Rymsza 1997,
2004], w niniejszym artykule podaje siĊ jedynie gáówne stwierdzenia i zaleĪnoĞci.
WartoĞü i rozkáad parcia gruntu przy warstwowym zagĊszczaniu zasypki
Jednostkowy nacisk przekazywany na ĞcianĊ e = ıh(Ȗ) + ıh(q, x) jest efektem dziaáania
siá masowych nadkáadu eȖ = ıh(Ȗ) i naprĊĪeĔ poziomych eq = ıh(q, x), spowodowanych
obciąĪeniem komprymacyjnym (q) przesuwającym siĊ po naziomie (zmienna 0 < X 
 Xmax). Jakkolwiek naprĊĪenia emax(Ȗ, q, x) ulegają czĊĞciowej relaksacji, są one w duĪym stopniu „zapamiĊtywane”, zmieniając ĞcieĪkĊ naprĊĪenia K = ¨h : ¨v w kolejnym
cyklu obciąĪenia. W ogólnym przypadku moĪna wydzieliü trzy strefy parcia.
Strefa I (rys. 5a-I). Przy przesuwającym siĊ obciąĪeniu q w poszczególnych punktach
Ğciany, okreĞlanych gáĊbokoĞcią zi (i = 1, 2,…), są wzbudzane naprĊĪenia poziome ıh(Ȗ,
zi, q, x), których rozkáad – rozpatrując kaĪdorazowo poáoĪenie xi determinujące [ıhi (q, zi,
xi)]max – obrazują linie „1 – i”. Obwiednią rodziny krzywych „1 – i” jest linia „2”. Przy
obciąĪeniu naziomu (po wyjeĨdzie maszyny zagĊszczającej) nastĊpuje peáne odprĊĪenie
pionowe ' Y ' Y T , warunkujące stan naprĊĪenia V vi V v (J , q)  ' v O z , oraz czĊĞciowa dekompresja boczna   ' K  ' K T , przy której naprĊĪenia poziome zmniejszają siĊ do wartoĞci:
eI

V hr  'h  p V v K I

(5)

gdzie: el – jednostkowe parcie gruntu na ĞcianĊ z uwzglĊdnieniem ograniczeĔ dotyczących moĪliwego stanu odporowego (rys. 5a – linie 4),
ıhr – rezydualne naprĊĪenia porównawcze,
'h  p – relaksacja plastyczna,
ıv = Ȗz – naprĊĪenia pionowe (baza porównawcza przed i po zjeĨdzie maszyny),
KI – wspóáczynnik odporu wzbudzonego na skutek zagĊszczenia zasypki 1  KI < Kp.
Interpretując zmiany naprĊĪeĔ w spągu kolejnych warstw przy powtarzalnych cyklach „obciąĪenie – odciąĪenie” (n-krotne przejazdy maszyny), przykáadowo wskazano
(rys. 5b-I):
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Schemat ideowy wzbudzania parcia gruntu przy warstwowym zagĊszczaniu zasypki za
sztywną Ğcianą oporową: a – wykresy naprĊĪeĔ poziomych w poszczególnych fazach
nadbudowy nasypu (linie 1–6 objaĞnione w tekĞcie), b – ĞcieĪki naprĊĪeĔ odpowiadające
strefowym wydzieleniom I–III
Computational scheme of earth pressure at rest for granuler back¿ll compacted in layers:
a – horizontal stress distributions in respective loading – unloading – reloading phases
(lines 1–6 explained in the paper), b – stress paths corresponding with earth pressure
zones I–III

– i = 2 – ĞcieĪkĊ C-K-A-B-C = C-K-A-B’-C (relaksacja dwufazowa ' K ' K  V  ' K S ,
– i = 3 –ĞcieĪkĊ E-L-D-E (relaksacja quasi-sprĊĪysta, ' K  V !  ' K S  gdzie warunek

ıhr = eI przy ' K  S  determinuje zasiĊg strefy odporowej HI.
Strefa II (rys. 5a-II). Zwracając uwagĊ na odmienny mechanizm „kodowania naprĊĪeĔ” wzbudzonych w strefach I i II, na rysunku 5a zilustrowano fazowe zmiany naprĊĪeĔ
poziomych w stropie i spągu warstwy i = 4, gdzie: ıhE = eIE – początkowe naprĊĪenia
poziome na gáĊbokoĞci z4 = HI + ¨H1 przed uáoĪeniem warstwy i = 1, równe koĔcowym
naprĊĪeniom rezydualnym na gáĊbokoĞci z3 = HI, ıhE = eIIE, – jednostkowe parcie gruntu
na ĞcianĊ na gáĊbokoĞci z4 = HI + ¨H1, po uáoĪeniu i zagĊszczeniu warstwy i = 1.
Fazowe zmiany naprĊĪeĔ na gáĊbokoĞci z4 w cyklu „obciąĪenie – odciąĪenie” ilustruje ĞcieĪka E-F (¨H1)-P-F (rys. 5b-II), gdzie odcinek E*-F odwzorowuje przyrost naprĊĪeĔ poziomych w spągu warstwy i = 4 w wyniku nadkáadu ¨H1. Przy nadbudowie
naziomu i zanikających wraz z gáĊbokoĞcią z impulsach sprĊĪystych ¨(v,h) (q, z), gdzie
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RG
L
' EF
4 ! ' 5 ! ...' v, h | 0 – wedáug wskazanej tu prawidáowoĞci otrzymuje siĊ w stre¿e II
liniowy rozkáad parcia (rys. 5a – linia 4-II)

eII = eImax + (z – H1) Ȗ KII

(6)

gdzie: eImax – maksymalne naprĊĪenia odporowe wzbudzone w stre¿e I (5),
KII – strefowy wspóáczynnik parcia (rys. 5b – ĞcieĪka E-L).
UwzglĊdniając warunek brzegowy eIImax = Ȗ(HI + HII)K0,NC, moĪna okreĞliü zasiĊg
strefy przejĞciowej HII.
Strefa III (rys. 5a-III). Przy dalszej nadbudowie naziomu przesuwające siĊ obciąĪenia powierzchniowe q, powodujące zagĊszczanie górnych warstw nakáadowych, nie ma
wpáywu na stan naprĊĪenia w gruncie, wystĊpujący na gáĊbokoĞci z > HI + HII. W stre¿e III, której zasiĊg HIII = H – (HI + HII) wynika z wysokoĞci nasypu (obsypki Ğciany),
naprĊĪenia od ciĊĪaru nadkáadu przekraczają uprzednio „zakodowane” naprĊĪenia odpowiadające prekonsolidacji mechanicznej. W tej czĊĞci Ğciany wystĊpuje liniowy rozkáad
parcia spoczynkowego, jak przy gruntach normalnie skonsolidowanych (NC, rys. 5a – linia 4-III; rys. 5b – ĞcieĪka L-M-N…):
eIII = eImax + Ȗ(z – HI – HII)KIII Ł Ȗ z KIII

(7)

gdzie: KIII = K0,NC – wspóáczynnik parcia spoczynkowego w ujĊciu (1) i (2).
Wskazania aplikacyjne
ZasiĊg stref zwiĊkszonego parcia gruntu w istotny sposób zaleĪy od gruboĞci ukáadanych warstw, rodzaju maszyn i wymaganego zagĊszczenia zasypki [Ingold 1979, Rymsza
1997]. Orientacyjnie moĪna przyjąü nastĊpujące wskazania:
– HI = 0,3–0,5 m – odpowiednio przy cienkich warstwach (¨H_i § 0,2 m) i lekkim
sprzĊcie mechanicznym, zwiĊkszając strefĊ HI przy grubych warstwach (¨H_i §
0,4 m) i ciĊĪkich walcach wibracyjnych,
– HII = (8–12)HI – odpowiednio przy piaskach drobnych i maáym wskaĨniku zagĊszczenia (Is  0,95) oraz przy piaskach grubych i Īwirach bardzo zagĊszczonych (Is  1,0).
ZwiĊkszone parcie gruntu naleĪy uwzglĊdniaü nie tylko przy sztywnych konstrukcjach, które nie ulegają przemieszczeniom w fazie zagĊszczania zasypki, ale równieĪ
przy wymiarowaniu wytrzymaáoĞciowym wspornika (przy sprawdzaniu stanu granicznego STR) w stosunkowo podatnych Ğciankach páytowo-kątowych (rys. 6). Zwraca siĊ
bowiem uwagĊ, Īe jakkolwiek odksztaácenia Ğcianki wspornikowej zmniejszają parcie
gruntu, czĊĞciowo „wygaszając” efekt nadciĞnienia wzbudzonego w warstwach dolnych,
to górne warstwy ukáadane i zagĊszczone przy wystĊpujących juĪ odksztaáceniach ponownie zwiĊkszają docisk gruntu do Ğciany. W efekcie koĔcowym parcie gruntu i moment zginający MĮ (rys. 6 – przekrój C-C’) mogą byü duĪo wiĊksze od wartoĞci zazwyczaj przyjmowanych w obliczeniach projektowych, na co wskazują stosunkowo czĊste
awarie tego rodzaju Ğcianek. Traktując parcie zasypki (Eoz) jako siáĊ strukturalną powiązaną z blokiem gruntowym CKB’B, przy sprawdzeniu statecznoĞci konstrukcji i/lub
analizowaniu przemieszczeĔ ȡ(s, ¨, ș) naleĪy uwzglĊdniaü parcie i odpór zewnĊtrzny
(rys. 6 – linie 3 i 4).
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b

Prefabrykowana Ğcianka oporowa páytowo-kątowa: a – opis geometryczny Ğcianki wedáug PN 83/B 03010, b – rozkáad parcia gruntu i moment zginający (MĮ) przy warstwowym zagĊszczaniu zasypki (linie 1–4 objaĞnione w tekĞcie)
Plate-cantilever retaining wall: a – geometrical description according to PSC [PN 83/
B-03010:1983], b – earth pressure distributions and bending moment (MĮ) for back¿ll
compacted in layers (lines 1–4 explained in the paper)

WNIOSKI I STWIERDZENIA
Przedstawiony algorytm (rys. 5) wyjaĞnia „mechanizm” powstawania parcia gruntu
przy zagĊszczaniu zasypki za sztywną Ğcianą oporową. Stanowi zarazem uzasadnienie
wskazaĔ projektowych podanych w Eurokodzie E C7-1. Z analizy wynika, Īe wartoĞü
i rozkáad parcia – a wiĊc: strefa nadciĞnienia (H + HII), dodatkowe parcie wzbudzone
przez urządzenie zagĊszczające (w interpretacji gra¿cznej pola trójkąta OEL – rys. 5a)
oraz porównawczy wspóáczynnik parcia K0 (4) – w istotny sposób zaleĪą od warunków
technologicznych budowy nasypu oraz od wysokoĞci konstrukcji.
Z przeprowadzonej analizy wynikają nastĊpujące wnioski:
1. W przypadku niskich Ğcian, ukáadania grubych warstw gruntu i ich zagĊszczania
ciĊĪkim sprzĊtem mechanicznym wzbudzone parcie spoczynkowe jest ekwiwalentne stanom odporowym; przy HS § (1–2)HI naleĪy przyjmowaü wspóáczynnik porównawczy
K0 § 1 بK(0,NC).
2. Przy tej samej wysokoĞci Ğciany, ukáadając warstwy gruntu o maáej miąĪszoĞci
i stosując lekki sprzĊt wibracyjny, przy podobnym zagĊszczeniu zasypki ukazuje siĊ
mniejsze parcie gruntu na konstrukcjĊ (strefy I, II – przy zmniejszonym zasiĊgu strefy
HI w relacji porównawczej do przypadku 1.); przy mniejszej stre¿e odporowej wyznacza siĊ mniejszą wartoĞü wspóáczynnika wypadkowego parcia K0 (4), gdzie K(0,NC) <
< K0 (HI, HII) < KI.
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3. Przy wysokich konstrukcjach, postĊpując jak w przypadku 2. otrzymuje siĊ rozkáad
parcia, w którym strefy nadciĞnienia są stosunkowo maáe; przy wyznaczaniu wypadkowego parcia moĪna przyjmowaü wspóáczynnik K0 § K0,NC.
4. Przy takiej samej wysokoĞci Ğciany i równym stopniu zagĊszczenia gruntu wartoĞü
i rozkáad parcia mogą byü róĪne, zaleĪnie od sposobu zagĊszczania zasypki (por. p. 1.
i 2.). WyjaĞnia to stosunkowo duĪą rozbieĪnoĞü wyników badaĔ podawanych w literaturze, zarówno co do wartoĞci wspóáczynnika parcia (K0), jak i wspóáczynnika poáoĪenia
wypadkowej (Ș0).
5. Z przedstawionej analizy wynikają przesáanki teoretyczne potwierdzające krzywoliniowoĞü rozkáadu parcia spoczynkowego gruntu. UwzglĊdniając warunki rzeczywiste
i „páynną” redystrybucjĊ naprĊĪeĔ poziomych, strefowe wydzielenia I–III naleĪy tu traktowaü jako aproksymacyjny schemat analityczny. Przy krzywoliniowym rozkáadzie parcia przyjmowanie w obliczeniach projektowych wspóáczynnika parcia spoczynkowego
w ujĊciu de¿nicyjnym K0 (2) nie ma uzasadnienia.
6. Wymiarowanie prefabrykowanych Ğcian Īelbetowych na parcie czynne nie jest
wáaĞciwe. PoniewaĪ są to niskie Ğcianki (Hs < HI + HII), wiĊc w obliczeniach wytrzymaáoĞciowych páyty wspornikowej naleĪy uwzglĊdniü zwiĊkszone parcie gruntu, a tym
samym równieĪ wiĊksze wartoĞci momentu zginającego i siá Ğcinających.
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COEFFICIENT OF EARTH PRESSURE AT REST FOR BACKFILL
COMPACTED IN LAYERS
Abstract. Taking into account general design recommendations given in the Eurocode EC
7-1 for back¿lled retaining structures, the problem of determination of the coef¿cient of
earth pressure at rest K0 is discussed. The case of compaction–induced earth pressure acting on the vertical rigid wall (ȡ = 0) – wherein compaction of ¿ll layers (ǻH = const,
IS = const) is realized by removal mechanical loading – is analyzed in details. In accordance
with the hysteretic stress model HSM, where .  V Kc  V Yc is determinated for normally consolidated (NC) and for over-consolidated (OC) soils (Fig. 3), three zones of earth pressure
are presented (Fig. 5): HI – reaction zone for OC-soil, where the coef¿cient KI = K0,OC §
§ 1; HII – mediate zone with residual stress coef¿cient KII = K0,OC < KI; HIII – typical zone
for NC-soil, where KIII = K0,NC. Additional compaction–induced earth pressure should be
considered even in case of plate – cantilever retaining walls (in the STR – analysis). The
relationship between lateral pressure and technical conditions of back¿ll compaction as
well as height of the retaining structure are pointed out in ¿nal conclusions.
Key words: earth pressure at rest, mechanical preconsolidation, coef¿cient of earth pressure, retaining wall, compaction of back¿ll, compaction-induced horizontal stresses
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