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OPTYMALIZACJA WYMIARÓW KONSTRUKCJI
USZCZELNIAJĄCYCH WAàY PRZECIWPOWODZIOWE
Józef Mirecki
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Paweá Pitera
GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o., Warszawa
Streszczenie. Artykuá dotyczy oceny wpáywu rozmiarów (w przekroju poprzecznym)
uszczelnienia pionowego i poziomego na statecznoĞü skarpy obwaáowania. Obliczenia symulacyjne wykonano dla jednego z przekrojów poprzecznych prawego obwaáowania rzeki
Warty w pobliĪu Poznania. Optymalizacja wymiarów uszczelnienia obwaáowania i jego
podáoĪa jest równieĪ wynikiem oceny wpáywu dáugoĞci przesáony (pionowej i poziomej) na
wartoĞci wspóáczynnika statecznoĞci. RozwaĪano trzy warianty, które dotyczyáy: przesáony
pionowej w podáoĪu obwaáowania, zlokalizowanej u podstawy skarpy odwodnej poáączonej z ekranem na tej skarpie, przesáony poziomej (fartucha) poáączonego z ekranem na
skarpie odwodnej i przesáony pionowej wykonanej z korony waáu.
Sáowa kluczowe: waá przeciwpowodziowy, modernizacja, przesáona, ¿ltracja, statecznoĞü
skarpy

WSTĉP
Obwaáowania chronią tereny przylegáe w czasie wezbraĔ powodziowych rzek. Obwaáowania te, bĊdąc pod wpáywem obciąĪeĔ o zmiennych wartoĞciach i charakterze są
naraĪone na uszkodzenia i awarie.
Wiele obwaáowaĔ na terenie Polski nigdy nie byáo przedmiotem oceny stanu technicznego, gáównie ze wzglĊdu na problemy ¿nansowe. Straty spowodowane powodziami
z 1997 oraz 2010 roku Ğwiadczą o koniecznoĞci poprawy jakoĞci zabezpieczeĔ przeciwpowodziowych w Polsce.
Obecnie powszechnym sposobem remontów obwaáowaĔ są przesáony hydroizolacyjne. Ich wymiary, konstrukcja i technologia wykonania powinny byü ustalane indywidualnie na potrzeby poszczególnych obiektów, z uwzglĊdnieniem warunków ¿ltracji w korAdres do korespondencji – Corresponding author: Józef Mirecki, Szkoáa Gáówna Gospodarstwa
Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: jozef_mirecki@sggw.pl
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pusie i w podáoĪu obwaáowania. Przesáony hydroizolacyjne wpáywają takĪe korzystnie na
statecznoĞü ogólną obwaáowania. W artykule, na przykáadzie obwaáowania rzeki Warty
w rejonie miejscowoĞci Koziegáowy, na potrzeby optymalizacji projektu jego uszczelnienia wykorzystano analizĊ jego statecznoĞci z zastosowaniem róĪnych wariantów przesáon
hydroizolacyjnych.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem analizy jest prawy waá przeciwpowodziowy rzeki Warty w rejonie Poznania (rys. 1). WysokoĞü waáu wynosi Ğrednio 4,0 m, szerokoĞü korony – 3,0 m, a nachylenia skarp, odwodnej i odpowietrznej – 1 : 2,5. Waá jest zaliczony do I klasy budowli wodnych. Po stronie odpowietrznej, niemal na caáej dáugoĞci waáu, znajduje siĊ rów
o gáĊbokoĞci 1,0–1,5 m.
Skarpy, odwodna (km 0+786–1+400) i odpowietrzna (km 0+786–1+000), są poroĞniĊte drzewami. W korpusie waáu znajdują siĊ nory zwierzĊce. Na skarpie odwodnej – od
km ok. 1 + 200 do km ok. 1 + 400 (ok. 200 m) oraz na skarpie odpowietrznej – od km ok.
1 + 000 do km ok. 1 + 200 (ok. 200 m) wystĊpują lokalne osuniĊcia gruntu.


Rys. 1.
Fig. 1.

Lokalizacja analizowanego odcinka waáu i przekroju obliczeniowego VIII–VIII
Location of analyzed levee and cross section VIII–VIII
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Na potrzeby oceny stanu technicznego waáu [Ekspertyza dotycząca … 2011] wykonane zostaáy wiercenia badawcze i sondowania statyczne CPT w przekrojach badawczych.
Badania z korony wykonano do gáĊbokoĞci 6–9 m, a u podnóĪa skarp – do gáĊbokoĞci
4–6 m. Sondowania statyczne CPT wykonano stoĪkiem mechanicznym.
Dla wydzielonych warstw geotechnicznych o podobnym rodzaju gruntu i stanie (patrz
rys. 5) na podstawie wyników badaĔ ustalono wartoĞci charakterystyczne parametrów
gruntowych metodą B, wedáug zaleceĔ PN-81/B-03020 (tab. 1). Wykonane badania wykazaáy, Īe korpus waáu jest w wiĊkszoĞci wykonany z piasków róĪnoziarnistych, lokalnie
z domieszką gliniastych, w stanie zagĊszczonym (ID  0,66; warstwa Ic) i miejscami
ĞredniozagĊszczonym (ID = 0,34–0,65; warstwa Ib). W rejonie km 1+300, w poáowie wysokoĞci waáu wystĊpuje przewarstwienie piasków w stanie luĨnym (ID < 0,33; warstwa Ia).
Tabela 1. WartoĞci parametrów gruntowych na podstawie PN-81/B-03020
Table 1. Soil parameter values based on PN-81/B-03020
Nr warstwy
Layer no.
Ia
Ib
Ic
IIa
IIb
IIc
(n)

Rodzaj gruntu
Type of soil
Pd,Ps,Pʌ
Pd,Ps,Pʌ
Pd,Ps,Pʌ
Gp, Pg
Gp, Pg
Gp, Pg

ID/(IL)
[–]
<0,3
0,57
0,7
0,37
0,1
0,0

Ȗ(n)
[t·m–3]
17,0
17,5
18,5
21,0
22,0
22,0

ĳu(n)
[q]
29
30
31
12
16
18

cu(n)
[kPa]
–
–
–
11
22
30

– wartoĞci charakterystyczne parametrów / standard parameter value.

W podáoĪu waáu, od powierzchni terenu, wystĊpują gáównie piaski drobne w stanie
luĨnym (ID < 0,33; warstwa Ia) i ĞredniozagĊszczonym (ID = 0,34–0,65; warstwa Ib).
Miejscami wystĊpują grunty spoiste w postaci namuáów gliniastych, piasków gliniastych
i glin pylastych w stanie póázwartym i twardoplastycznym (IL = 0,0–0,25; warstwa IIb),
a w rejonie km 1+600 zalega cienka warstwa w stanie plastycznym. NajwiĊksza miąĪszoĞü gruntów spoistych jest na odcinku km 1+650–1+750.
Zwierciadáo wody gruntowej jest swobodne i zalega w piaskach podáoĪa ze spadkiem
do rzeki na gáĊbokoĞciach 4,0–5,8 m p.p.t. W podáoĪu waáu wystĊpują drogi uprzywilejowanej ¿ltracji, które mogą przyczyniaü siĊ do powstania szkodliwych odksztaáceĔ
¿ltracyjnych.
METODYKA OBLICZEē
Na potrzeby optymalizacji wymiarów projektowanych uszczelnieĔ waáu przeciwpowodziowego dokonano symulacji wpáywu zmian dáugoĞci przesáony hydroizolacyjnej na
wartoĞü wspóáczynnika statecznoĞci. Przeanalizowano trzy warianty obliczeniowe:
I – przesáona pionowa u podstawy waáu i ekran na skarpie odwodnej (rys. 2),
II – przesáona pozioma i ekran na skarpie odwodnej (rys. 3),
III – przesáona pionowa z korony waáu (rys. 4).
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W wariancie I przyjĊto przesáonĊ pionową z kolumn DSM (wgáĊbne mieszanie gruntu
– Deep Soil Mixing), wykonaną u podstawy skarpy odwodnej, poáączoną z ekranem na
skarpie odwodnej z geomembrany PVC (rys. 2).

Rys. 2.
Fig. 2.

Schemat modernizacji waáu – wariant I (przesáona pionowa i ekran na skarpie odwodnej)
Modernization scheme of levee – variant I (vertical screen and upstream slope screen)

PrzyjĊto typowe nachylenia 1 : 2,0 i 1 : 2,5 odpowiednio dla geomembrany oraz skarpy odwodnej. Geomembrana bĊdzie umocowana w rowie kotwiącym w koronie waáu. Na
warstwie przykrywającej geomembranĊ przewidziano kolejno biowáókninĊ i humusowanie o gruboĞci 0,1 m, z obsiewem mieszanką traw. KoronĊ obwaáowania przewidziano
podwyĪszyü do rzĊdnej projektowanej 57,50 m n.p.m. Obliczenia ¿ltracji i wspóáczynnika statecznoĞci wykonano w dziesiĊciu krokach obliczeniowych.
Krok pierwszy to stan istniejący, bez uszczelnienia korpusu i podáoĪa waáu. W kroku
drugim wprowadzono ekran z geomembrany z PVC na skarpie odwodnej i przesáonĊ
pionową dáugoĞci 2,0 m z kolumn wykonanych u podstawy waáu w technologii DSM.
W kolejnych krokach obliczeniowych wydáuĪano przesáonĊ pionową co 0,5 m, aĪ do
osiągniĊcia gáĊbokoĞci 6,0 m. W kaĪdym kroku obliczeniowym wykonano obliczenia
¿ltracji i statecznoĞci dla przekroju VIII–VIII.
W wariancie II w miĊdzywalu zastosowano poziomy fartuch z geomembrany PVC,
przedáuĪony jako ekran na skarpie odwodnej. Schemat wariantu II pokazano na rysunku 3.
Obliczenia ¿ltracji i wspóáczynnika statecznoĞci dla wariantu II wykonano w dziesiĊciu krokach obliczeniowych dla zróĪnicowanych dáugoĞci fartucha. Pierwszy krok obliczeniowy dotyczyá stanu istniejącego (bez uszczelnienia korpusu i podáoĪa waáu).
W drugim kroku wprowadzono ekran z geomembrany PVC na skarpie odwodnej i fartuch
dáugoĞci 2,0 m. W kolejnych krokach obliczeniowych fartuch wydáuĪano co 1,0 m, aĪ
do osiągniĊcia dáugoĞci 10,0 m. DáugoĞü przesáony poziomej liczono od podstawy waáu.
W kaĪdym z dziesiĊciu kroków obliczeniowych wykonano obliczenia ¿ltracji i statecznoĞci dla caáego przekroju obliczeniowego.
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Fig. 3.
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Schemat modernizacji waáu – wariant II (przesáona pozioma i ekran na skarpie odwodnej)
Modernization scheme of levee – variant II (horizontal screen and upstream slope
screen)

W wariancie III przyjĊto przesáonĊ pionową z kolumn DSM wykonaną w osi korony
waáu. Na skarpie odwodnej uáoĪono siatkĊ stalową zabezpieczającą przed zwierzĊtami
ryjącymi, a nastĊpnie humus o warstwie gruboĞci 0,1 m, z obsiewem mieszanką traw.
KoronĊ obwaáowania podwyĪszono do rzĊdnej projektowanej 57,50 m n.p.m. Schemat
modernizacji w wariancie III pokazano na rysunku 4.

Rys. 4.
Fig. 4.

Schemat modernizacji waáu – wariant III (przesáona pionowa z korony waáu)
Modernization scheme of levee – variant III (vertical screen made from crest of levee)

Obliczenia ¿ltracji i wspóáczynnika statecznoĞci dla wariantu III wykonano dla zmiennych gáĊbokoĞci przesáony. Pierwszy krok obliczeniowy dotyczyá stanu istniejącego.
W drugim kroku przesáona pionowa z kolumn DSM siĊgaáa do 2,0 m w podáoĪe. W kolejnych krokach obliczeniowych pogáĊbiano przesáonĊ pionową co 0,5 m, aĪ do osiągniĊcia
gáĊbokoĞci 10,0 m w podáoĪu.
Architectura 12 (4) 2013
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Przekrój obliczeniowy VIII–VIII (patrz rys. 5) zostaá wybrany ze wzglĊdu na:

– wartoĞü wspóáczynnika statecznoĞci ogólnej w stanie istniejącym (F = 1,03), Ğwiadczącą o stanie równowagi granicznej przy przejĞciu wody kontrolnej; przy niskim
stanie wody w korycie rzeki wspóáczynnik ten jest wyĪszy (F = 1,51),
– wystĊpowanie znacznej miąĪszoĞü gruntów niespoistych w stanie luĨnym, zalegających w podáoĪu waáu,
– wystĊpowanie znacznego zróĪnicowania zagĊszczenia gruntu: korpus – stan zagĊszczony, podáoĪe – stan luĨny.
Ponadto w przekroju tym istnieją wychodnie gruntów niespoistych w stanie luĨnym
w skarpie rowu odwadniającego na zawalu, które mogą sprzyjaü wystąpieniu przebicia
hydraulicznego.
Do numerycznego modelowania zjawisk ¿ltracyjnych wykorzystano program SEEP/W
wchodzący w skáad pakietu GeoStudio 2007 ¿rmy GEO-SLOPE. We wszystkich wariantach obliczono poáoĪenie krzywej depresji w warunkach ¿ltracji ustalonej. Za warunek
brzegowy od strony miĊdzywala przyjĊto (jako najbardziej niekorzystny) poziom wody
kontrolnej równy Q0,1% o rzĊdnej 56,84 m n.p.m., a od zawala – poziom wody w rowie
o rzĊdnej 52,80 m n.p.m. Wspóáczynniki ¿ltracji przyjĊte dla poszczególnych warstw
geotechnicznych i materiaáów uszczelnienia przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Wspóáczynniki ¿ltracji przyjĊte do analizy ¿ltracji
Table 2. Permeability coef¿cient for seepage analysis
Numer warstwy
Number of layer
Ia
Ib
Ic
IIb
DSM
Geomembrana – Geomembrane (PVC)

Wspóáczynnik ¿ltracji
Permeability coef¿cient
k [m·s–1]
1·10–4
1·10–4
1·10–5
1·10–7
1·10–8
1·10–8

Obliczenia wspóáczynnika statecznoĞci ogólnej wykonane zostaáy metodą Bishopa.
Parametry geotechniczne przyjĊte do obliczeĔ zostaáy ustalone przez zmniejszenie wartoĞci parametrów charakterystycznych (tab. 3) o 10%, zgodnie z PN-81/B-03020.
Tabela 3. WartoĞci parametrów geotechnicznych przyjĊte do obliczeĔ statecznoĞci
Table 3. Values of geotechnical parameters for slope stability calculations
Numer warstwy
Number of layer
Ia
Ib
Ic
IIb
DSM
Geomembrana – Geomembrane (PVC)

Rodzaj gruntu
Type of soil
Pd,Ps,Pʌ
Pd,Ps,Pʌ
Pd,Ps,Pʌ
Gp, Pg
–
–

ID/(IL)
[–]
<0,3
0,57
0,7
0,1
–
–

Ȗ(r)
[t·m–3]
17,0
17,5
18,5
22,0
15,0
12,0

ĳu(r)
[q]
26,1
27,0
27,9
14,4
31,0
30,0

cu(r)
[kPa]
–
–
–
19,8
42,0
–
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Na podstawie oceny stanu technicznego analizowanego odcinka waáu przeciwpowodziowego, z uwzglĊdnieniem uĪycia dostĊpnych technologii budowlanych, dokonano
wariantowej analizy efektów modernizacji. Trzy warianty rozwiązania uszczelnienia
korpusu i podáoĪa waáu (rys. 2–4) miaáy na celu wybór najkorzystniejszego z nich na
podstawie analizy wyników obliczeĔ statycznych i ¿ltracyjnych.
Wybrane wyniki obliczeĔ wspóáczynników statecznoĞci, tj. najmniejsze ich wartoĞci
oraz poáoĪenia powierzchni poĞlizgu dla poszczególnych wariantów przedstawiają rysunku 5–8, a porównanie tych wyników – rysunek 9.

Rys. 5.
Fig. 5.

Obliczenia statecznoĞci – stan istniejący przy poziomie wody kontrolnej
Slope stability calculations – current state, 0,1% water level

Rys. 6.
Fig. 6.

Obliczenia statecznoĞci – wariant I, woda kontrolna
Slope stability calculations – variant I, 0,1% water level
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Rys. 7.
Fig. 7.

Obliczenia statecznoĞci – wariant II, woda kontrolna
Slope stability calculations – variant II, 0,1% water level

Rys. 8.
Fig. 8.

Obliczenia statecznoĞci – wariant III, woda kontrolna
Slope stability calculations – variant III, 0,1% water level
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Fig. 9.
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Wykresy zaleĪnoĞci wartoĞci wspóáczynnika statecznoĞci ogólnej od gáĊbokoĞci przesáony w poszczególnych wariantach obliczeniowych
General safety factor vs. depth of screen for analysed calculation variants

WNIOSKI
1. Analizowany waá przeciwpowodziowy w stanie obecnym przy piĊtrzeniu wód
wezbraniowych (Qm i Qk) zagraĪa bezpieczeĔstwu. Konieczna jest jego modernizacja,
gáównie ze wzglĊdu na wartoĞü wspóáczynnika statecznoĞci, wskazującą osiągniĊcie
w podáoĪu stanu równowagi granicznej (F = 1,03).
2. Z przeprowadzonych symulacyjnych obliczeĔ statycznych wynika, Īe najkorzystniej jest zastosowaü I lub III wariant modernizacji. Wariant I polegaü bĊdzie na wykonaniu przesáony pionowej w technologii DSM u podstawy waáu po stronie odwodnej
(o gáĊbokoĞci 3,0 m) i ekranu na skarpie odwodnej z geomembrany z PVC. WartoĞü
wspóáczynnika statecznoĞci bĊdzie wtedy równa F = 1,19. Dalsze wydáuĪanie przesáony
nie powoduje zwiĊkszania wartoĞci wspóáczynnika statecznoĞci. Wariant III polegaü bĊdzie na wykonaniu przesáony pionowej w technologii DSM w osi korony waáu o gáĊbokoĞci 6,0 m (ok. 3,5 m w korpusie i ok. 2,5 m w podáoĪu). WartoĞü wspóáczynnika statecznoĞci wynosiü bĊdzie F = 1,20. Dalsze pogáĊbianie przesáony nie spowoduje znaczącego
zwiĊkszania wartoĞci wspóáczynnika statecznoĞci.
3. Uszczelnienie korpusu i podáoĪa obwaáowania znacznie obniĪa poáoĪenie krzywej
¿ltracji na skarpie odpowietrznej, co teĪ wpáywa na poprawĊ warunków statecznoĞci ¿ltracyjnej.
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OPTIMIZATION OF SEALING SCREEN DIMENSIONS IN LEVEES
Abstract. The paper analyses an impact of dimensions of vertical and horizontal screens on
slope stability of a levee. The calculations were performed for one of the cross-sections of
the River Warta right levee near the city of PoznaĔ. The optimized dimensions of levee and
subsoil screens result also from the inÀuence of screen length assessment on safety factor.
Three variants were analysed: vertical screen in the subsoil, located at the toe of upstream
slope combined with a screen on the upstream slope, horizontal screen (blanket) connected
with a screen on the upstream slope and vertical screen made from crest of levee.
Key words: levee, modernization, screen, permeability, slope stability

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 20.12.2013

Acta Sci. Pol.

