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NUMERYCZNA ANALIZA GàĉBOKO POSADOWIONYCH
OBIEKTÓW W REJONIE WARSZAWY
Paweá Popielski, BáaĪej SmoliĔski, Adam Kasprzak
Politechnika Warszawska, Warszawa
Streszczenie. W artykule zaprezentowano moĪliwoĞü wykorzystania rozlegáych analiz numerycznych w kontekĞcie gáĊbokich posadowieĔ budynków w rejonie Warszawy. Zwrócono
uwagĊ na specy¿kĊ omawianego rejonu związaną z wystĊpowaniem záoĪonych warunków
gruntowo-wodnych. W pracy zaproponowano tok postĊpowania związany z konstrukcją
modeli oraz przebiegiem obliczeĔ numerycznych. Zwrócono uwagĊ na czynniki mające
istotny wpáyw na wyniki koĔcowe prowadzonych analiz. Omówiono koniecznoĞü prowadzenia procesu kalibracji numerycznych modeli obliczeniowych z punktu widzenia praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników. Na podstawie zaprezentowanych przykáadów i przeprowadzonych analiz sformuáowano wnioski koĔcowe.
Sáowa kluczowe: gáĊbokie wykopy, geotechnika, modelowanie numeryczne

WSTĉP
GáĊbokie posadowienie nowych obiektów budowlanych w terenie zurbanizowanym
jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Realizacja tego typu przedsiĊwziĊü wymaga przeprowadzenia rozlegáych analiz. Szczególnie istotnym zagadnieniem wydaje siĊ
byü ocena oddziaáywania planowanej inwestycji na juĪ istniejącą infrastrukturĊ i obiekty sąsiadujące. Przypadek miasta Warszawy jest szczególnie záoĪony. WiĊkszoĞü badaĔ
hydrogeologicznych i geotechnicznych prowadzonych w rejonie centrum i jego okolic
wskazuje na bardzo skomplikowaną budowĊ geologiczną i hydrogeologiczną podáoĪa.
WiĊkszoĞü realizowanych obiektów budowlanych to:
– budynki wysokoĞciowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
– obiekty wysokie, których gáĊbokoĞü posadowienia bezpoĞredniego przekracza 5,0 m
lub które zawierają wiĊcej niĪ jedną kondygnacjĊ zagáĊbioną w gruncie.
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Zgodnie z Rozporządzeniem... [2012] inwestycje mieszczące siĊ w powyĪszych kryteriach naleĪy zaliczyü do trzeciej kategorii geotechnicznej. WiąĪe siĊ to z koniecznoĞcią
sporządzenia odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inĪynierskiej, a caáy proces projektowo-wykonawczy wymaga szczególnej starannoĞci.
METODYKA OBLICZEē NUMERYCZNYCH
Coraz chĊtniej stosowanym narzĊdziem wspomagającym proces realizacji inwestycji jest modelowanie numeryczne. Rozwój technik komputerowych oraz metod obliczeniowych spowodowaá, Īe obecnie moĪliwe jest prowadzenie wielowariantowych analiz,
niezwykle pomocnych w ocenie charakteru pracy analizowanego obiektu oraz jego wpáywu na otoczenie. W przypadku analizy numerycznej nowego, gáĊboko posadowionego
obiektu zlokalizowanego w Ğrodowisku zurbanizowanym wskazane jest zastosowanie
odpowiedniego toku postĊpowania związanego z konstrukcją modelu i procesem obliczeĔ numerycznych. WyróĪniü moĪna nastĊpujące etapy:
– analizĊ danych geologicznych i geotechnicznych oraz dokumentacji budowlanej istniejących obiektów sąsiednich,
– ustalenie parametrów materiaáowych podáoĪa i elementów konstrukcyjnych,
– opracowanie modelu geometrycznego (najlepiej 3D) podáoĪa i wykonanych wczeĞniej obiektów budowlanych (budynków, tuneli, elementów infrastruktury podziemnej) oraz czĊĞci podziemnej projektowanego obiektu,
– wykonanie analizy wstecz, na podstawie dostĊpnych wartoĞci przemieszczeĔ pomierzonych w trakcie wykonywania poszczególnych obiektów sąsiednich oraz danych
pochodzących z szeroko rozumianego monitoringu, w celu wery¿kacji wartoĞci parametrów materiaáowych podáoĪa przyjĊtych do obliczeĔ,
– przeprowadzenie symulacji numerycznej etapowej realizacji wykopu fundamentowego, a nastĊpnie projektowanego budynku, okreĞlenie odprĊĪenia gruntu w trakcie
wykonania wykopu budowlanego (wyznaczenie wartoĞci wypiĊtrzenia sąsiednich
obiektów) oraz osiadaĔ w trakcie wznoszenia budynku (okreĞlenie osiadaĔ zabudowy
sąsiedniej),
– optymalizacjĊ rozwiązania posadowienia budynku (okreĞlenie dáugoĞci i lokalizacji
baret lub pali oraz dáugoĞci i gruboĞci Ğcian szczelinowych) pod kątem minimalizacji
oddziaáywania projektowanej inwestycji na obiekty sąsiednie.
OBLICZENIA NUMERYCZNE – ISTOTNE CZYNIKI
WiĊkszoĞü dostĊpnego na rynku oprogramowania jest kompatybilna z popularnymi
narzĊdziami gra¿ki inĪynierskiej. Jest to istotne z punktu widzenia wiernego odtworzenia geometrii analizowanego obiektu i jej póĨniejszego importu (rys. 1). Istotną zaletą
zaawansowanych pakietów do obliczeĔ numerycznych jest moĪliwoĞü uwzglĊdnienia historii wspóápracy analizowanego obiektu z podáoĪem gruntowym oraz odzwierciedlenie
kolejnych etapów jego realizacji z przyáoĪeniem wartoĞci obciąĪeĔ od elementów konstrukcji i innych, na przykáad obciąĪeĔ technologicznych (rys. 2). Wszystkie te czynniki
mają bezpoĞredni wpáyw na rezultaty obliczeĔ i ich dokáadnoĞü [Popielski 2005].
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Fig. 1.

Model numeryczny 3D. Odwzorowanie danych projektowych (po lewej stronie przedstawiono model w programie Revit, po prawej jego odwzorowanie w programie Z-Soil)
3D numerical model. Representation of design dat

Rys. 2.
Fig. 2.

Model numeryczny 3D. ObciąĪenia punktowe
3D numerical model. Nodal loads

W tym miejscu naleĪy podkreĞliü znaczenie dokáadnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie realizacji inwestycji. Praktyka inĪynierska pokazuje, Īe koszty
badaĔ geologiczno-geotechnicznych stanowią uáamek procenta sumarycznych kosztów
inwestycji, a wszelkie próby oszczĊdnoĞci w tym zakresie mogą skutkowaü powaĪnymi
problemami na etapie wykonawstwa i eksploatacji obiektu.
Wpáyw wyznaczenia poprawnych wartoĞci parametrów materiaáowych na wyniki obliczeĔ numerycznych, a takĪe ich przestrzenny rozkáad związany ze záoĪoną zazwyczaj
budową geologiczną podáoĪa gruntowego jest rzeczą oczywistą [Kasprzak i in. 2016]. Dokáadne odzwierciedlenie ukáadu poszczególnych warstw litologicznych moĪe wydawaü siĊ
zadaniem trudnym, Īmudnym i skomplikowanym. W praktyce inĪynierskiej budowĊ geologiczną podáoĪa opracowuje siĊ przy wykorzystaniu odwiertów, tzw. boreholes (rys. 3). Dodatkowo, dysponując przekrojami geotechnicznymi lub modelem przestrzennym podáoĪa,
moĪna wygenerowaü tzw. odwierty wirtualne (np. w regularnej siatce). UmoĪliwiają one
zaprogramowanie ukáadu warstw gruntowych w poszczególnych otworach badawczych,
a nastĊpnie interpolowanie ich przebiegu zgodnie z indywidualnymi potrzebami [ZSoil
Manual... 2012]. PodejĞcie takie jest niezwykle efektywne i pozwala na moĪliwie wierne
uwzglĊdnienie w obliczeniach rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych.
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Rys. 3.
Fig . 3.
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Przykáad wykorzystania funkcji wirtualnych odwiertów
The example of implementation of borehole function

Czynnikiem istotnie wpáywającym na poprawĊ jakoĞci wyników analiz numerycznych jest moĪliwoĞü powiązania moduáu sztywnoĞci z zakresem odksztaáceĔ i naprĊĪeĔ. Obecnie standardem staje siĊ stosowanie záoĪonych modeli sprĊĪysto-plastycznych
oĞrodka gruntowego jak na przykáad Hardening Soil-small strain (HSss). W modelu tym
moduá sztywnoĞci nie jest wielkoĞcią staáą, a funkcją stanu naprĊĪenia, odksztaácenia oraz
historii obciąĪenia [Truty i PodleĞ 2010]. OczywiĞcie odpowiednie wartoĞci poszczególnych parametrów muszą byü wyznaczone w trakcie badaĔ podáoĪa.
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Jako wartoĞci wyjĞciowe parametrów materiaáowych najlepiej stosowaü te uzyskane
na podstawie rozpoznania geologicznego i geotechnicznego. Dopuszczalne jest równieĪ
wykorzystanie tzw. parametrów eksperckich, bazujących na analogiach, metodzie obserwacyjnej, dotychczasowych doĞwiadczeniach i praktyce. W przypadku braku wystarczającej
liczby danych moĪliwe jest zastosowanie „analizy wstecz”. Polega ona na mody¿kacjach
poszczególnych parametrów aĪ do uzyskania zgodnoĞci uzyskiwanych wyników z wartoĞciami pomierzonymi, pochodzącymi na przykáad z monitoringu geodezyjnego [Popielski
2012]. Trzeba podkreĞliü koniecznoĞü bieĪącej kontroli uzyskiwanych wyników. W przypadku zauwaĪenia istotnych rozbieĪnoĞci pomiĊdzy wartoĞciami rzeczywistymi a obliczonymi
naleĪy dokonaü stosownych korekt w budowie modelu i uwzglĊdnionych parametrach. Nawet w przypadku dysponowania kompletnym zestawem danych i informacji bezkrytyczne
przyjmowanie uzyskiwanych wyników jest niedopuszczalne. Wymagana jest kaĪdorazowa
wery¿kacja modelu numerycznego pod kątem zgodnoĞci na przykáad przemieszczeĔ obliczonych, z zaobserwowanymi. W przypadku nowo projektowanych konstrukcji wery¿kacji
moĪna dokonaü na podstawie monitoringu wybudowanych wczeĞniej sąsiednich obiektów
lub ich elementów. Uzyskanie akceptowalnego poziomu zgodnoĞci warunkuje przydatnoĞü
wykonanych obliczeĔ numerycznych do praktycznego wykorzystania.
WYNIKI OBLICZEē NUMERYCZNYCH
Zakres moĪliwych do przeprowadzenia analiz numerycznych jest bardzo szeroki.
Obejmuje zarówno zagadnienia ¿ltracji i konsolidacji, jak i stanu naprĊĪenia i odksztaácenia konstrukcji. Z uwagi na charakter danych pochodzących z okresowych pomiarów
geodezyjnych, jakie są wykorzystywane do kalibracji modeli numerycznych, najczĊĞciej
analizowanym zagadnieniem są przemieszczenia w obrĊbie modelowanych obiektów.
Wyniki obliczeĔ mogą byü prezentowane w rozmaitych formach i wariantach – w odniesieniu do caáego modelu, konkretnego fragmentu lub wybranych punktów (np. odpowiadających istniejącym w rzeczywistoĞci reperom kontrolowanym). W przypadku posadowienia gáĊbokich budynków szczególnie istotną kwestią są przemieszczenia pionowe
związane z odprĊĪeniem dna wykopu [BaraĔski i in. 2008] i osiadaniem páyty fundamentowej czĊsto wspóápracującej z ukáadem baret (rys. 4) lub pali.

Rys. 4.
Fig. 4.

Wyniki obliczeĔ numerycznych. Wspóápraca páyty fundamentowej i baret. Osiadania
Results of numerical calculations. Subsidence of foundation slab
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W przypadku záoĪonych, zdylatowanych konstrukcji istotna jest równieĪ ocena zróĪnicowania pracy poszczególnych sekcji. W takiej sytuacji w modelu naleĪy odtworzyü
istniejące w rzeczywistoĞci dylatacje obiektów budowlanych, na przykáad stacji metra.
Na rysunku 5 przedstawiono nieciągáoĞü przemieszczeĔ páyty stropowej w rejonie dylatacji. Zaprezentowanie deformacji siatki elementów skoĔczonych pozwala na lepsze zobrazowanie charakteru pracy analizowanego obiektu. Na rysunku 6 przedstawiono pracĊ
dylatacji w wydzielonych czĊĞciach modelu. Prezentowane przemieszczenia są przeskalowane w stosunku do geometrycznych wymiarów elementów.

Rys. 5.
Fig. 5.

Wyniki obliczeĔ numerycznych. Przemieszczenia na dylatacjach
Results of numerical calculations. Displacement on dilatations

Rys. 6.
Fig. 6.

Wyniki obliczeĔ numerycznych. Deformacja siatki
Results of numerical calculations. Mesh deformations

Na podstawie wykonanych analiz numerycznych moĪliwe jest równieĪ okreĞlenie
zasiĊgu oddziaáywania planowanej inwestycji. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, jest to
szczególnie istotne w przypadku gĊstej zabudowy i wraĪliwych obiektów sąsiednich. Na
rysunku 7 pokazano przykáadowe poáoĪenie zerowej izolinii przemieszczeĔ, której lokalizacja w modelu potwierdza poprawnoĞü przyjĊtej do analizy numerycznej geometrii.
Brak zaobserwowania zerowej izolinii przemieszczeĔ w modelu wskazuje na nieodpowiednią (za maáą) wielkoĞü obszaru przejĊtego do analizy i zaburzenie wyników przez
wpáyw warunków brzegowych.
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Wyniki obliczeĔ numerycznych. ZasiĊg oddziaáywania
Results of numerical calculations. Range of inÀuence

PODSUMOWANIE
Rezultaty przeprowadzonych analiz numerycznych uzaleĪnione są od poprawnych
zaáoĪeĔ i scenariuszy obliczeniowych. Konstrukcja modelu numerycznego musi odzwierciedlaü stan rzeczywisty oraz poszczególne etapy realizacji obiektu. WiarygodnoĞü
wyników obliczeĔ numerycznych uzaleĪniona jest od przyjĊtego zakresu rozpoznania
oraz poprawnoĞci wyznaczenia parametrów materiaáowych. Podczas projektowania
i wykonawstwa obiektów budowlanych w trudnych warunkach (skomplikowane warunki gruntowo-wodne, teren zurbanizowany, gáĊbokie wykopy itp.) naleĪy wykorzystywaü
trójwymiarowe modelowanie numeryczne.
Zalecane jest stosowanie zaawansowanych i rozbudowanych modeli oĞrodka gruntowego, uwzglĊdniających zmianĊ parametrów materiaáowych w zaleĪnoĞci od stanu naprĊĪeĔ i odksztaáceĔ. NaleĪy wery¿kowaü opracowane modele numeryczne na podstawie
oceny zgodnoĞci wyników obliczeĔ z wartoĞciami rzeczywistymi. Jako punkt odniesienia
naleĪy wykorzystywaü dane pochodzące z monitoringu geotechnicznego.
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NUMERICAL ANALYSIS OF DEEP FOUNDATION BUILDINGS IN THE
WARSAW AREA
Abstract. The article presents the possibility of using numerical analysis in the context of
the deep foundations of buildings in the Warsaw area. Complicated ground conditions in
the Warsaw area were discussed brieÀy. The paper proposes a guidelines for construction
of numerical models and numerical calculations. Many factors affecting on the numerical
calculations results were presented. The necessity of calibration performing in relation to
the numerical models was discussed. Based on the presented examples and analyzes, the
¿nal conclusions were formulated.
Key words: deep foundations, geotechnics, numerical modeling
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