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ANALIZA SIà WEWNĉTRZNYCH I PRZEMIESZCZEē
ROZPIERANEJ ĝCIANY SZCZELINOWEJ
Tomasz Pasik, Eugeniusz Koda
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W pracy przeanalizowano zabezpieczenie gáĊbokiego wykopu w postaci
rozpieranej Ğciany szczelinowej na przykáadzie planowanej inwestycji przy ulicy Tamka
w Warszawie. Przeprowadzono obliczenia siá wewnĊtrznych i przemieszczeĔ z wykorzystaniem metod Bluma i moduáu reakcji podáoĪa. Sprawdzono moĪliwe do wystąpienia
stany graniczne noĞnoĞci i uĪytkowalnoĞci. Przeanalizowano takĪe osiadanie powierzchni
naziomu i jego wpáyw na pobliski obiekt budowlany na podstawie wzorów empirycznych.
Sáowa kluczowe: gáĊbokie wykopy, Ğciana szczelinowa, metoda moduáu reakcji podáoĪa,
wzory empiryczne

WSTĉP
Podczas wykonywania Ğciany szczelinowej nieodáącznym zjawiskiem są jej przemieszczenia, które przyczyniają siĊ równieĪ do osiadania naziomu. Zadanie polegające
na oszacowaniu rodzaju i zasiĊgu przemieszczeĔ powierzchni naziomu jest szczególnie
istotne w przypadku gĊstej zabudowy miejskiej, gdyĪ moĪe doprowadziü to do uszkodzenia sąsiednich obiektów budowlanych i w nastĊpstwie – do wysokich dodatkowych
kosztów inwestycji, wynikających z roszczeĔ sąsiadów [WysokiĔski 2007].
W celu przewidzenia nastĊpstw, wynikających z zabezpieczenia planowanego wykopu, zrealizowano nastĊpujące czynnoĞci:
– opracowanie analizowanego przekroju obliczeniowego,
– wybór metody wykonania i zabezpieczenia wykopu,
– zaprojektowanie wymiarów geometrycznych konstrukcji,
– analiza siá wewnĊtrznych i przemieszczeĔ z zastosowaniem programu GEO 5 „ĝciana
Analiza” [FINE 2012] oraz gra¿czno-analitycznej metody Bluma,
– sprawdzenie warunków statecznoĞci Ğciany wykopu z zastosowaniem programu GEO
5 i metod klasycznych,
– przeprowadzenie obliczeĔ osiadania powierzchni naziomu na podstawie wzorów empirycznych.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ZAKRES BADAē
Zaplanowano obiekt zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Tamka, w stre¿e Skarpy Warszawskiej [Bajda i Koda 2013]. Budynek bĊdzie skáadaá
siĊ z 8 kondygnacji nadziemnych w czĊĞci wyĪszej i 5 kondygnacji w czĊĞci niĪszej oraz
2 kondygnacji podziemnych. Na potrzeby projektowania i realizacji wykonano dokumentacjĊ geologiczno-inĪynierską [Koda i in. 2012b] na podstawie badaĔ terenowych (rys. 1):
6 wierceĔ badawczych, 4 sondowaĔ CPT, 4 sondowaĔ DMT oraz badaĔ laboratoryjnych
(wáaĞciwoĞci ¿zycznych gruntów, ĞciĞliwoĞci w edometrze i wytrzymaáoĞci na Ğcinanie
w aparacie trójosiowym). Do analizy pracy Ğciany szczelinowej wybrano przekrój obliczeniowy pokazany na rysunku 2. W rozpatrywanym podáoĪu wydzielono warstwy geotechniczne przedstawione w tabeli 1. W kontekĞcie projektowania planowanego obiektu,
równolegle z rozpoznaniem podáoĪa, przeprowadzono szczegóáową inwentaryzacjĊ stanu
technicznego najbliĪszych istniejących obiektów budowlanych i zaproponowano monitoring przemieszczeĔ w fazie realizacji wykopu i budynku [Koda i in. 2012a].


Rys. 1.
Fig. 1.

Lokalizacja miejsc wierceĔ i sondowaĔ geotechnicznych [Koda i in. 2012b]
Location of drilling and geotechnical tests
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Fig. 2.

Rys. 2.

Przekrój obliczeniowy [Koda i in. 2012b, http://uniquevisionstudio.blogspot.com/2013/03/wizualizacje-tamka-visuaizations.
html]
Calculation cross-section
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Tabela 1. Wydzielone warstwy geotechniczne [Koda i in. 2012b]
Table 1. Separate of geotechnical layers
Opis wydzielonych warstw geotechnicznych
Description of geotechnical layers
Warstwa geotechniczna I – warstwa iáów jeziornych pliocenu, wyksztaáconych jako iáy
i iáy pylaste, bezwĊglanowe. Grunty w stanie twardoplastycznym i póázwartym (stopieĔ
plastycznoĞci IL = 0–0,05, lokalnie IL < 0).
Warstwa geotechniczna III – zbudowana z piasków róĪnej granulacji z przeáawiceniami
piasków gliniastych i pyáów. Warstwa ta stanowi przypowierzchniowy, nieciągáy poziom
wodonoĞny. Grunty w stanie Ğrednio zagĊszczonym (stopieĔ zagĊszczenia ID = 0,35–0,45).
Warstwa geotechniczna IV – zbudowana z glin pylastych (deluwialno-koluwialnych),
glin piaszczystych i piasków gliniastych z domieszką substancji humusowej. Depozycja
tej warstwy przebiegaáa prawdopodobnie bardziej intensywnie w obrĊbie stoĪka napáywowego „ulicy Tamka” niĪ w sąsiednich strefach podnóĪa skarpy. W pro¿lu wiercenia
obserwowane sączenia wody ze Ğcian otworu. Grunty te są w stanie twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego (stopieĔ plastycznoĞci IL = 0,20–0,25).
Warstwa geotechniczna V – najmáodsza z wydzielonych warstw, stanowi ją seria
gliniastych utworów nasypowych, gruntowo-gruzowych, w przypowierzchniowej stre¿e
z humusem, w stanie plastycznym (stopieĔ plastycznoĞci IL = 0,25–0,35)

Parametry
gruntu
Soil parameters
Ȗ = 21 kN·m–3
ĳ’ = 19o
c’ = 11 kPa
Ȗ = 19,5 kN·m–3
ĳ’ = 30o

Ȗ = 22 kN·m–3
ĳ’ = 14o
c’ =15 kPa
Ȗ = 22 kN·m–3
ĳ’ = 14o
c’ = 10 kPa

METODYKA OBLICZEē
Aby poprawnie zaprojektowaü obudowĊ gáĊbokiego wykopu, naleĪy jego wykonanie
dokáadnie zaplanowaü, dzieląc roboty na poszczególne fazy, dla których zmieniają siĊ
warunki statyczne. Zaproponowano zabezpieczenie gáĊbokiego wykopu rozporami stalowymi. Prace powinny byü wykonane w nastĊpujących fazach (rys. 3):
I. Wykonanie obudowy z powierzchni terenu w technologii Ğciany szczelinowej.
II. Wykonanie wykopu na gáĊbokoĞü 3,8 m.
III. Instalacja rozpór na gáĊbokoĞci 3,4 m.
VI. Wykonanie wykopu do gáĊbokoĞci docelowej 7,55 m.
V. Wykonanie páyty dennej oraz stropów kondygnacji podziemnych.
VI. DemontaĪ rozpór.
W niniejszej pracy analizowano fazy od II do IV, z uwagi na fakt, Īe są one newralgiczne pod wzglĊdem analizy statycznej.
Przez wiele lat do analizy konstrukcji oporowych uĪywano zaáoĪenia normy
PN-83/B-03010. W ostatnich latach dla rozpieranej Ğciany szczelinowej dodatkowo naleĪy uwzglĊdniaü zalecenia normy Eurokod 7 [PN-EN 1997-1,WysokiĔski i in. 2011],
wedáug której przede wszystkim naleĪy sprawdziü warunki statecznoĞci zestawione
w tabeli 2.
Jedną z klasycznych metod obliczeniowych do wyznaczania siá wewnĊtrznych jest
metoda Bluma. Tok postĊpowania przy obliczaniu tą metodą dobrze opisują publikacje
akademickie, na przykáad KrasiĔski [2007] lub Puáa i inni [1999]. Na rysunku 5 przedstawiono schemat obliczenia analizowanej Ğciany szczelinowej.
Metoda moduáu reakcji podáoĪa pozwala na uwzglĊdnienie w matematyczny sposób
wspóápracy konstrukcji oporowej z utrzymywanym gruntem, modelując ją jako belkĊ na
podáoĪu jednoparametrowym Winklera.
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Rys. 3.
Fig. 3.

Fazy realizacji kondygnacji podziemnych i posadowienia budynku
Realization phases of the underground Àoors and foundation of the building

Tabela 2. Stany graniczne noĞnoĞci
Table 2. The ultimate limit states

Opis stanu granicznego
Description of ultimate limit states

NoĞnoĞü konstrukcji Ğciany i elementów podpierających
WypiĊtrzenie lub przebicie hydrauliczne
Utrata noĞnoĞci gruntu w wyniku dziaáających na ĞcianĊ obciąĪeĔ pionowych
Utrata statecznoĞci na obrót wzglĊdem punktu podparcia najniĪszej rozpory
StatecznoĞü ogólna Ğciany oporowej
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Typ stanu
wedáug Eurokodu 7
Type of states
according to
EC7
STR
HYD, UPL
GEO
EQU
GEO

Symbol
na rys. 4
Sign in
Fig. 4

A
B
C
D
E
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Rys. 4.
Fig. 4.

Stany graniczne noĞnoĞci dla rozpieranej Ğciany szczelinowej [PN-EN 1997-1, Ou 2006]
Ultimate limit states for wall protected by struts

Związki róĪniczkowe dla belki na sprĊĪystym podáoĪu są analogiczne jak dla zwykáej
belki, z wyjątkiem obciąĪenia ciągáego, które uzupeániü naleĪy czáonem wynikającym
z odporu podáoĪa r(x):
(-

G Z [
G[ 

JR [  U [

r(x) = b · k · w(x)

(1)
(2)

gdzie: EJ – sztywnoĞü belki,
b – szerokoĞü belki,
k – wspóáczynnik podatnoĞci podáoĪa,
w(x) – funkcja ugiĊcia belki,
go – funkcja obciąĪenia belki.
Istotną staáą charakteryzującą wspóápracĊ konstrukcji oporowej z gruntem jest wspóáczynnik podatnoĞci podáoĪa kh [MN·m–3] wyznaczany najczĊĞciej ze wzorów empirycznych opracowywanych przez wielu autorów, przedstawionych m.in. w publikacjach Mitew-Czajewskiej [2005] i SiemieĔskiej-Lewandowskiej [2010].
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Rys. 5.
Fig. 5.



Obliczenie statyczne analizowanej Ğciany metodą gra¿czną Bluma
Static calculation of analyzed wall acording to Blum method
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Ze wzglĊdu na pracocháonnoĞü rozwiązania równania róĪniczkowego czwartego rzĊdu posáuĪono siĊ programem komputerowym GEO 5 „ĝciana Analiza” [FINE 2012]. Wykresy parü, momentów i siá tnących przedstawiono na rysunkach 6 i 7.

Rys. 6.

Fig. 6.

Rys. 7.
Fig. 7.

Analiza siá wewnĊtrznych i przemieszczeĔ Ğciany szczelinowej dla fazy II wykopu
wedáug wzoru Chadeissona [FINE 2012]): Ta – parcie aktywne, Tp – parcie pasywne,
Tk – parcie spoczynkowe, Parcie – parcie poĞrednie, Przem – przemieszczenie, Max M
– moment zginający, Max Q – siáa tnąca
Analysis of internal forces and displacements of diaphragm wall for phase II according to
Chadeisson formula [FINE 2012]: Ta – active earth pressure, Tp – passive earth pressure,
Tk – lateral earth pressure, Parcie – indirect earth pressure, Przem – displacements, Max
M – bending moment, Max Q – internal shear force

Analiza siá wewnĊtrznych i przemieszczeĔ Ğciany szczelinowej dla fazy IV wykopu wedáug wzoru Chadeissona [FINE 2012]; objaĞnienia jak pod rysunkiem 6
Analysis of internal forces and displacements of diaphragm wall for phase IV according
to Chadeisson formula [FINE 2012]; legend see Figure 6
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Do obliczeĔ zastosowano wspóáczynniki podatnoĞci podáoĪa:

– wedáug Chadeissona [1961]
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gdzie: Ȗ – ciĊĪar objĊtoĞciowy gruntu,
Kp – wspóáczynnik parcia biernego,
Ko – wspóáczynnik parcia spoczynkowego,
cƍ – spójnoĞü efektywna,
Ap – wspóáczynnik uwzglĊdniający spójnoĞü gruntu (1–15),
E – moduá Younga dla konstrukcji,
J – moment bezwáadnoĞci przekroju belki,

– wedáug Schmitta [1995]
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gdzie Eoed – moduá edometryczny.
WYNIKI OBLICZEē SIà WEWNĉTRZNYCH I PRZEMIESZCZEē ĝCIANY
SZCZELINOWEJ
Wyniki obliczeĔ analizowanej Ğciany szczelinowej zestawiono w tabeli 3, w której
przedstawiono wielkoĞci momentu maksymalnego, maksymalne poziome przemieszczenie Ğciany, zagáĊbienie poniĪej dna wykopu oraz siáĊ w rozporze. Obliczenia metodą
moduáu reakcji podáoĪa zostaáy wykonane z zastosowaniem programu GEO 5 „ĝciana
Analiza” [FINE 2012], w którym zastosowano wspóáczynniki bezpieczeĔstwa przyjĊte
na podstawie Eurokodu 7. Do dalszej analizy przemieszczeĔ wybrano wyniki metody
moduáu reakcji podáoĪa wedáug Chadeissona, dla których otrzymano zgodnoĞü w momentach z metodą Bluma.
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Tabela 3. Wyniki obliczeĔ analizowanej Ğciany szczelinowej
Table 3. The calculation results analyzed diaphgram wall
Obliczona
wielkoĞü
Calculated value
Mmax [kNm·m–1]
įhm [mm]
D [m]
S [kN·m–1]

Metoda moduáu reakcji podáoĪa
Beam on elastic fundation method
Chadeisson
Schmitt
Faza I
Faza II
Faza I
Faza II
172
540,61
169,57
601,6
5
8,2
7,2
12,6
8,45
8,45
8,45
8,45
xxx
535,55
xxx
491,67

Metoda Bluma
Blum method
„podparcie” „utwierdzenie”
Faza II
Faza II
536
480
3,2
1,6
6,9
10,45
534,73
488

OSIADANIE POWIERZCHNI NAZIOMU
Peck [1969], jako pierwszy, zaproponowaá metodĊ do wyznaczenia osiadania naziomu. Wyprowadziá nomogram dla róĪnych typów gruntów, który sporządziá na podstawie
analizy wsteczne wybranych wykopów w Chicago i Oslo. NastĊpnie Clough i O’Rourke
[1990] przedstawili wykresy do oszacowania przemieszczeĔ pionowych naziomu dla poszczególnych rodzajów gruntów na podstawie analizy wielu przypadków archiwalnych.
Z kolei Hsieh i Ou [1998] zaproponowali metodĊ do wyznaczania osiadania powierzchni
naziomu na podstawie charakteru odksztaáceĔ (pachwinowe lub wklĊsáe osiadanie naziomu), zasiĊgu oddziaáywania wykopu (PIZ) oraz maksymalnego przemieszczenia poziomego Ğciany.
Wszystkie powyĪsze metody dobrze opisuje publikacja Ou [2006]. Aby wyznaczyü
krzywą osiadania powierzchni naziomu, w pierwszej kolejnoĞci okreĞla siĊ maksymalne
przemieszczenia poziome Ğciany szczelinowej oraz zasiĊg strefy oddziaáywania wykopu.
Na rysunku 8 przedstawiono zasiĊg strefy oddziaáywania wykopu na podstawie klinów odáamu lub krzywej poĞlizgu dla mechanizmu zniszczenia przyjĊtego z analizy statecznoĞci ogólnej. W literaturze są opisane takĪe inne sposoby dla innych przypadków
obliczeniowych [Ou 2006, IBDiM 2010].
Aby oceniü wpáyw wykopu na sąsiedni obiekt budowlany, naleĪy przyrównaü wartoĞci odksztaácenia kątowego (ȕ) do wartoĞci dopuszczalnych wyznaczonych przez Bjerru§'·
ma [1963] oraz wspóáczynnik odksztaácenia ¨ ¸ , do wartoĞci zamieszczonych w pracy
©L¹
na przykáad Burlanda i Wrotha [1974].
Na rysunku 9 zestawiono wyniki obliczeĔ osiadania powierzchni naziomu dla rozpatrywanej Ğciany z wykorzystaniem metod proponowanych przez róĪnych autorów. Wy§'·
znaczono takĪe wspóáczynnik odksztaácenia ¨ ¸ i wartoĞci odksztaácenia kątowego (ȕ)
©L¹
dla wykresu Hsieh i Ou [1998], który najlepiej odwzorowuje zachowanie siĊ naziomu
wedáug badaĔ przedstawionych w publikacji Ou [2006].
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Rys. 8.
Fig. 8.

Strefa oddziaáywania wykopu
InÀuence zone of excavation

Rys. 9.
Fig. 9.

Osiadanie powierzchni naziomu
Ground surface settlements
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WNIOSKI
Otrzymane wyniki siá wewnĊtrznych i przemieszczeĔ są tego samego rzĊdu wielkoĞci, co Ğwiadczy o poprawnoĞci wykonanych obliczeĔ i zaáoĪeĔ przyjmowanych
w poszczególnych metodach.
WielkoĞci przemieszczeĔ nie przekraczają wartoĞci dopuszczalnych.
Do okreĞlenia siá wewnĊtrznych i zagáĊbienia Ğciany szczelinowej dobrze sprawdza
siĊ metoda gra¿czna Bluma, której tok obliczeĔ jest stosunkowo prosty do przeprowadzenia i nie wymaga posiadania specjalistycznego oprogramowania.
Nieprawidáowy dobór parametru kh prowadzi do rozbieĪnoĞci wyników przemieszczeĔ Ğciany, które w przypadku gĊstej zabudowy miejskiej powinny byü zwery¿kowane,
dlatego teĪ zaleca siĊ wówczas dodatkowe analizy z zastosowaniem innych metod, na
przykáad z wykorzystaniem metody elementów skoĔczonych.
ZaáoĪenie utwierdzenia doáu Ğcianki jest niezgodne z rzeczywistoĞcią, co zauwaĪono podczas analizy wyników.
 Godne uwagi są empiryczne metody do oszacowywania osiadania powierzchni naziomu, gáównie ze wzglĊdu na swoją prostotĊ, jednak wymagają dalszych analiz
w inwestycjach na terenie Polski.
 Istotną kwestią, która determinuje otrzymane wyniki, jest wybór odpowiedniej
teorii parcia gruntu. Przy szacowaniu wartoĞci siá wewnĊtrznych korzysta siĊ zwykle
z teorii Rankine’a, z której otrzymuje siĊ wiĊksze wartoĞci parcia gruntu i tym samym
bezpieczniejsze wyniki. Przy szacowaniu przemieszczeĔ z wykorzystaniem programów
komputerowych korzysta siĊ zwykle z teorii Coulomba, która uwzglĊdnia tarcie gruntu
o konstrukcjĊ i zróĪnicowany ksztaát powierzchni naziomu. DziĊki temu wyniki otrzymywane za pomocą tej metody są bliĪsze rzeczywistoĞci, jednak z mniejszym zapasem
bezpieczeĔstwa.
W celu zminimalizowania przemieszczeĔ, szczególnie w fazie „wspornika” (faza II),
moĪna zastosowaü metodĊ póástropową lub stropową zabezpieczenia wykopu, które
w ostatnich latach dominują przy realizacji inwestycji w centrach duĪych aglomeracji
miejskich.
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ANALYSIS OF INTERNAL FORCES AND DISPLACEMENTS
OF THE DIAPHRAGM WALL WITH STRUTS
Abstract. The paper analyses solutions of deep excavation by diaphragm wall with struts
on the example of planned investment on the Tamka street in Warsaw. Conducted calculation of the internal forces and displacements using the Blum and beam on elastic foundation
methods. Possible ultimate limit states were veri¿ed. Analyze of ground surface settlement
and its impact on adjacent building based on empirical formulas was also done.
Key words: deep excvations, diaphragm wall, beam on elastic foundation method, empirical formulas
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