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OCENA ZACHOWANIA SI NASYPU
HYDROTECHNICZNEGO NA PODOU ORGANICZNYM
W OKRESIE BUDOWY I EKSPLOATCJI
Dariusz Kiziewicz
Katedra Geoinynierii SGGW w Warszawie
Streszczenie. W dobie majcych ostatnio miejsce równie w Polsce powodzi szczególn
uwag zwraca si na obiekty gospodarki wodnej. Jednym z nich jest zapora czoowa zbiornika Nielisz, którego jednym z gównych zada jest ochrona przed wezbraniami powodziowymi dorzecza górnego Wieprza. Artyku przedstawia wyniki oblicze numerycznych
zachowania si zapory zbiornika Nielisz przy wykorzystaniu programu Plaxis i zastosowaniu modelu Modied Cam-Clay dla zalegajcego poniej namuu. Przeprowadzona analiza
pozwolia na okrelenie ksztatu i rozmiarów stref koncentracji przemieszcze oraz któw
obrotu kierunków napre gównych, które mona tam zaobserwowa . Dostpno urzdze pozwalajcych na rozpoznanie anizotropii waciwoci mechanicznych gruntów jest
obecnie wyra nie ograniczona. Rozwizaniem wydaje si okrelenie proporcji midzy wartociami parametrów wytrzymaociowych uzyskanych z bada trójosiowych przy standardowej ciece obcienia z wartociami tych parametrów przy innych ciekach naprenia
lepiej odwzorowujcych warunki in situ.
Sowa kluczowe: wytrzymao na cinanie, grunty organiczne, obrót kierunków napre
gównych

WSTP1
W dobie majcych ostatnio miejsce równie w Polsce powodzi szczególn uwag
zwraca si na obiekty gospodarki wodnej. Nierzadko obiekty te wznoszone byy na podou sabononym. Jednym z nich jest zapora czoowa zbiornika Nielisz, którego jednym
z gównych zada jest ochrona przed wezbraniami powodziowymi dorzecza górnego
Wieprza.
Wybudowanie kadego rodzaju konstrukcji wywouje w orodku gruntowym zmian
stanu naprenia oraz zwizan z nim zmian stanu odksztacenia. Zaleno midzy
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zmian stanu naprenia i odksztacenia jest funkcj wielu czynników, których jednoczesne uwzgldnienie w matematycznym opisie tego zjawiska jest bardzo trudne. Std
te wymagane jest przyjcie szeregu uproszcze. Wykorzystywana w obliczeniach inynierskich metoda stanów granicznych zakada, i mobilizowana wzdu powierzchni
zniszczenia wytrzymao na cinanie jest jednakowa, a wic e grunt, na którym posadawiany jest obiekt charakteryzuje si izotropowymi waciwociami mechanicznymi
[Zdravkovi i in. 2002].
Powszechnie w praktyce inynierskiej przyjmuje si w obliczeniach dla danego rodzaju gruntu jeden zestaw wartoci parametrów wytrzymaociowych. Ich wartoci charakterystyczne wyznacza si bezporednio z bada laboratoryjnych i/lub terenowych, lub
te na podstawie istniejcych zalenoci korelacyjnych. Naley wspomnie , i norma
Eurokod 7 faworyzuje podejcie pierwsze i jako zasad wprowadza ustalanie charakterystycznych wartoci parametrów geotechnicznych na podstawie wyników i wartoci wyprowadzonych z bada laboratoryjnych i terenowych. Ponadto wedug tej normy rozpoznanie podoa ma zazwyczaj wiksze znaczenie dla spenienia podstawowych wymaga
ni dokadno modeli obliczeniowych czy zastosowanie wspóczynników czciowych.
Wobec tego wikszej wagi nabiera poprawno odwzorowania w badaniach laboratoryjnych warunków in situ.
Badania wykazay, i w podou obcionym nasypem wystpuje wicej ni jeden
mechanizm zniszczenia struktury gruntu (rys. 1). Przyjcie wic, i reprezentatywnymi
wartociami parametrów wytrzymaociowych s spójno (c’) i kt tarcia wewntrznego (M’) lub wytrzymao na cinanie w warunkach bez odpywu (Wfu) uzyskane przy
konkretnej ciece naprenia, zwanej standardow, któr powszechnie wykorzystuje si
w aparacie trójosiowym, nie jest do koca poprawne (rys. 2). W tym przypadku warto
dewiatora naprenia wzrasta na skutek zwikszania si wartoci naprenia pionowego,
przy staym napreniu poziomym.

Rys. 1.
Fig. 1.

Mechanizmy zniszczenia struktury gruntu w poszczególnych strefach potencjalnej powierzchni polizgu [Bjerrum 1973]
Soil structure failure mechanisms in different zones of potential failure surface

W przypadku nasypu taki mechanizm zniszczenia jest charakterystyczny jedynie dla
strefy gruntu znajdujcej si w okolicach osi symetrii (rys. 1 i 2). W pobliu wychodni
potencjalnej powierzchni polizgu cakowita wytrzymao na cinanie gruntu jest mobilizowana w wyniku wzrostu naprenia poziomego przy niezmieniajcym si napreniu
pionowym. Obszarowi, gdzie paszczyzna polizgu jest styczna do linii poziomej, mona
Acta Sci. Pol.

Ocena zachowania si nasypu hydrotechnicznego na podou organicznym...

Rys. 2.
Fig. 2.
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Mechanizmy zniszczenia struktury gruntu w poszczególnych strefach potencjalnej powierzchni zniszczenia [Tatsuoka i in. 1988]
Soil structure failure mechanisms in different zones of potential failure surface

przypisa mechanizm zmian stanu naprenia obserwowany w aparacie bezporedniego
cinania [Bjerrum 1973]. Kademu z wymienionych mechanizmów zniszczenia odpowiada inny kt obrotu kierunków napre gównych , który wynosi odpowiednio 0°,
90° oraz okoo 45°.
Prowadzone w ostatnich dziesicioleciach badania w cylindrycznym aparacie skrtnym HCA (Hollow Cylinder Apparatus) wykorzystujcym próbki cylindryczne, w których przy zastosowaniu odpowiednich systemów zadawania obcienia oraz pomiaru odksztace i cinie istnieje moliwo uzyskania kontrolowanego kta obrotu kierunków
napre gównych (D , pokazuj, i warto ta wpywa w istotny sposób na uzyskiwan
wytrzymao na cinanie (rys. 3) [Lin i Penumadu 2005]. Mona powiedzie , i z wikszoci cieek naprenia obserwowanych w warunkach in situ zwizane jest zjawisko
obrotu kierunków napre gównych [Hight i in. 1983]. Przy czym wpyw tego zjawiska
na stateczno budowli zdaje si zalee od procentowego udziau w potencjalnej powierzchni polizgu poszczególnych stref o rónym kcie nachylenia kierunków napre
gównych w momencie zniszczenia.

Rys. 3.
Fig. 3.

Zaleno znormalizowanego naprenia stycznego od odksztacenia przy rónych ktach obrotu kierunków napre gównych [Lin i Penumadu 2005]
Relation between normalized shear stress and strain depending on major stresses directions rotation angle
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W artykule z uwagi na zoony charakter zjawiska oraz kopotliwe okrelenie przebiegu stref, gdzie nastpuje koncentracja przemieszcze, przeprowadzono analiz opart
na obliczeniach numerycznych. Obliczenia te pozwoliy na wydzielenie wystpujcych
wzdu powierzchni polizgu stref, którym przyporzdkowano konkretn warto kta D.
Okrelono równie wpyw ltracji w okresie eksploatacji na obrót kierunków napre
gównych oraz na zasig obszaru, w którym on wystpuje.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU NIELISZ
Zbiornik Nielisz znajduje si w dorzeczu rzeki Wieprz, w województwie lubelskim,
w powiecie zamojskim. Cakowita pojemno zbiornika wynosi okoo 19,5 mln m3. Widok zapory czoowej zbiornika Nielisz przedstawiono na rysunku 4. Pocztki budowy
zbiornika sigaj lat sze dziesitych XX wieku, kiedy to powstay plany jego budowy.
W pierwszym etapie wykonany zosta zbiornik, którego celem byo okresowe gromadzenie wiosennych wód wezbraniowych [www.inzynierbudownictwa.pl]. Budowa zapory
czoowej zbiornika Nielisz, rozpoczta w latach dziewi dziesitych, wymagaa specjalnego rozwizania ze wzgldu na posadowienie zapory na gruntach sabononych – namuach oraz torfach. Zastosowano metod dwuetapowej budowy z przecieniem, której celem byo przyspieszenie konsolidacji podoa organicznego, a tym samym zmniejszenie
osiada podoa na etapie eksploatacji oraz zwizane z ni zwikszenie wytrzymaoci
sabononych warstw podoa [Lechowicz i in. 1996]. Pierwszy etap budowy polega na
rozebraniu istniejcego nasypu do rzdnej 194 m n.p.m. oraz wykonaniu korpusu zapory
i nasypu przecieniowego do rzdnej 196 m n.p.m. W drugim etapie rozebrano nasyp
przecieniowy od strony wody górnej oraz dolnej oraz podniesiono korpus zapory do
rzdnej 199 m n.p.m. Zastosowana technologia pozwolia na wykonanie caoci inwestycji w cigu trzech lat. Pierwszy etap rozpocz si jesieni 1994 roku, a drugi wiosn roku
nastpnego. Rok kolejny przeznaczony zosta na wykonanie uszczelnienia koryta oraz
wykonanie drenau korpusu zapory.

Rys. 4.
Fig. 4.

Widok zapory czoowej zbiornika Nielisz od strony wody górnej [www.inzynierbudownictwa.pl]
View of dam embankment of Nielisz reservoir from upstream side

Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [2007],
zapora ta zaliczona zostaa do III klasy wanoci staych budowli hydrotechnicznych.
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W podou zapory czoowej zalegaj holoceskie pyy, pyy piaszczyste, piaski pylaste oraz namuy pochodzenia jeziornego. Miszo tych utworów wynosi od 3 do 5 m.
Poniej zalegaj plejstoceskie piaski rednie z dodatkiem wiru, pospóki oraz wiry
pochodzenia lodowcowego.
W poszczególnych rejonach doliny, poniej utworów holoceskich, znajduj si warstwy utworów plejstoceskich o miszoci do 3 m – pyów, pyów piaszczystych i glin
pylastych o genezie zastoiskowej, oraz piasków drobnych i piasków pylastych pochodzenia rzecznego o miszoci do 2 m [Lechowicz i Rabarijoely 1996]. W artykule przyjto
jako reprezentatywny przekrój hm 4+50, który przedstawiony zosta na rysunku 5, wraz

Rys. 5.
Fig. 5.

Etapy wykonania zapory czoowej w Nieliszu
Building stages of Nielisz dam embankment
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z kolejnymi etapami budowy. Najsabsz warstw zalegajc w podou jest namu, który
przedzielony jest warstw pyu o niewielkiej miszoci. Wyniki bada edometrycznych
pokazay, i grunty te s prekonsolidowane, o wspóczynniku prekonsolidacji OCR wynoszcym 2–3. Wybrane waciwoci gruntów podoa przedstawione s w tabeli 1.
Tabela 1. Wybrane waciwoci gruntów zalegajcych w podou w przekroju hm 4+50
Table 1. Selected characteristics of soils lying in subsoil in cross-section hm 4+50
Rodzaj gruntu
Soil type

wn [%]

wP [%]

wL [%]

U [t·m–3]

Us [t·m–3]

Zawarto czci
organicznych
Organic matter
content
Iom [%]

30–35

18–20

30–32

1,8–1,85

2,62–2,65

2–3

110–130

45–55

130–150

1,25–1,30

2,25–2,30

20–22

35–38

20–22

40–42

1,8–1,85

2,62–2,65

2–3

105–120

40–45

110–130

1,3–1,35

2,25–2,3

18–20

Wilgotno
naturalna
Natural moisture

Py piaszczysty
Sandy silt
Namu
Organic mud
Py
Silt
Namu
Organic mud

Granice konsystencji
Consistency limits

Gsto gruntu
Soil density

OBLICZENIA NUMERYCZNE
Obliczenia numeryczne zostay wykonane z wykorzystaniem programu Plaxis w wersji 9, w warunkach paskiego stanu odksztacenia, który umoliwia obserwacj zmian
kierunków napre gównych w poszczególnych etapach obcienia podoa gruntowego. Dla namuu organicznego, stanowicego najsabsz warstw podoa, przyjto model
Modied Cam-Clay. Uycie tego modelu miao kluczowe znaczenie dla rozpatrywanego
zagadnienia ze wzgldu na moliwo uwzgldniania w nim zmiany parametrów mechanicznych gruntu wraz ze zmian wartoci napre efektywnych. Dla pozostaych
warstw gruntowych zastosowano model sprysto-idealnie plastyczny z warunkiem
uplastycznienia Coulomba-Mohra. Parametry modelu MCC wyznaczone zostay na podstawie bada laboratoryjnych przeprowadzonych przez Katedr Geoinynierii SGGW
w latach dziewi dziesitych (tab. 2). Parametry dla pozostaych warstw wyznaczono
z normy PN-81/B-03020 (tab. 3).
Obliczenia podzielone zostay na kilka etapów, o okrelonym czasie trwania, tak aby
odpowiaday one rzeczywistemu harmonogramowi prac na budowie. W pierwszym etapie
usunita zostaa wierzchnia warstwa istniejcego nasypu, a nastpnie wykonane zostay
nasypy dociajce. W drugim etapie rozebrane zostay nasypy dociajce oraz wykonany zosta nasyp docelowy. W trzecim etapie wykonany zosta uszczelniajcy ekran
Tabela 2. Parametry modelu Modied Cam-Clay dla namuu
Table 2. Modied Cam-Clay model parameters for organic mud
Rodzaj gruntu
Soil type
Namu – Organic mud

Parametry – Parameters
Junsat
Jsat
ky
kx
[kN·m–3] [kN·m–3] [m·s–1] [m·s–1]
13

13,25

1·10–9

1·10–9

O
[–]

N
[–]

Q
[–]

e
[–]

M
[–]

0,35

0,06

0,31

3

1,2

Acta Sci. Pol.

Ocena zachowania si nasypu hydrotechnicznego na podou organicznym...

41

Tabela 3. Parametry modelu sprysto-idealnie plastycznego z warunkiem uplastycznienia
Coulomba-Mohra dla poszczególnych warstw
Table 3. Elastic – perfectly plastic with Coulomb-Mohr failure criterion model parameters for
specic soil layers
Rodzaj gruntu
Soil type
Py / py piaszczysty
Silt / Sandy silt
Piasek drobny (zalegajcy w podou)
Fine sand (lying in the subsoil)
Piasek drobny (nasyp istniejcy)
Fine sand (existing embankment)
Piasek drobny (nasyp projektowany)
Fine sand (planned embankment)

Parametry – Parameters
Junsat
Jsat
ky
E
kx
[kN·m–3] [kN·m–3] [m·s–1] [m·s–1] [MPa]

Q
[–]

c’
[kPa]

M’
[°]

18,5

18,6

1·10-8

1·10-8

12

0,29

8

12

20

20,2

1·10-4

1·10-4

90

0,3

0

32

16,5

19,8

1·10-4

1·10-4

55

0,3

0

30

17

20

1·10-4

1·10-4

80

0,3

0
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z membrany poprzez zastosowanie tzw. closed ow boundary, czyli elementu liniowego,
stanowicego granic dla ltrujcej wody. Etapy te oddzielone byy dwiema przerwami
technologicznymi.
Kolejnym etapem byo pitrzenie zwierciada wody w zbiorniku. W obliczeniach
przyjto, i podczas etapu napeniania zbiornika cinienie wody w porach w sabo przepuszczalnych warstwach podoa utrzymywao si na dotychczasowym poziomie. Natomiast cinienie wody w porach zalegajcego poniej namuu, piasku wzrastao wraz
z podnoszcym si zwierciadem wody w zbiorniku. W ostatnim etapie, symulujcym
etap eksploatacji, nastpia rozoona w dugim okresie stabilizacja cinienia wody
w porach zgodna z przepywem wody od skarpy odwodnej do drenau od strony odpowietrznej. Rysunek 6 pokazuje podzia nasypu i podoa na elementy skoczone na etapie
wykonania nasypu docelowego.

Rys. 6.
Fig. 6.

Siatka elementów skoczonych na etapie wykonania docelowego nasypu
Finite element mesh at nal embankment building stage

ANALIZA WYNIKÓW OBLICZE
Obliczenia numeryczne wykazay, i zapora czoowa zbiornika Nielisz jest konstrukcj stateczn. W zwizku z tym w podou nie wytworzya si jedna wyra na powierzchnia zniszczenia, a jedynie strefy koncentracji przemieszcze. W artykule wydzielono
dwie takie strefy, które poddano szczegóowej analizie. Pierwsza z nich obejmuje pók
skarpy odpowietrznej wraz z przylegajcym do niej rowem, druga natomiast obejmuje
ca skarp odpowietrzn.
Rozpatrzono ponadto dwa przypadki – jeden na koniec etapu wznoszenia nasypu docelowego (rys. 7 i 9), czyli moment najbardziej krytyczny, oraz drugi – na etapie normalArchitectura 9 (4) 2010
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Rys. 7.

Fig. 7.

Rys. 8.

Fig. 8.
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Izolinie przemieszcze cakowitych oraz kierunki napre gównych skarpy odpowietrznej wraz ze stref koncentracji przemieszcze na koniec etapu wznoszenia nasypu
docelowego – wariant 1
Total displacement isolines and principal stress directions in downstream slope with displacement concentration zone at the end of nal embankment execution – 1st variant

Izolinie przemieszcze cakowitych oraz kierunki napre gównych skarpy odpowietrznej wraz ze stref koncentracji przemieszcze na koniec etapu wznoszenia nasypu
docelowego – wariant 2
Total displacement isolines and principal stress directions in downstream slope with displacement concentration zone at the end of nal embankment execution – 2nd variant
Acta Sci. Pol.
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Fig. 9.
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Izolinie przemieszcze cakowitych oraz kierunki napre gównych skarpy odpowietrznej wraz ze stref koncentracji przemieszcze na etapie eksploatacji – wariant 1
Total displacement isolines and principal stress directions in downstream slope with displacement concentration zone during exploitation – 1st variant

Rys. 10. Izolinie przemieszcze cakowitych oraz kierunki napre gównych skarpy odpowietrznej wraz ze stref koncentracji przemieszcze na etapie eksploatacji – wariant 2
Fig. 10. Total displacement isolines and principal stress directions in downstream slope with displacement concentration zone during exploitation – 2nd variant
Architectura 9 (4) 2010
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nego uytkowania (rys. 8 i 10). Ksztaty wyodrbnionych stref koncentracji przemieszcze opisane zostay ukami. Strefy te maj do paski przebieg, co jest konsekwencj
niewielkiej miszoci najsabszej warstwy podoa, zalegajcej bezporednio pod nasypem. Std te warstwa ta jest naturaln stref uprzywilejowanego polizgu.
W kadym z przypadków linia opisujca potencjaln powierzchni polizgu podzielona zostaa na odcinki o równej dugoci. Nastpnie w rodku kadego z powstaych w ten
sposób odcinków okrelony zosta kt obrotu kierunków napre gównych. Na zaczonych rysunkach wida , i ksztat tych linii w rónych etapach pracy konstrukcji róni si
w niewielkim stopniu, przy czym obserwuje si przyrost wartoci przemieszcze.
Analizujc wykresy przedstawiajce zmiany kierunków napre gównych w stree
koncentracji przemieszcze, okazuje si, i w rozpatrywanych przypadkach dominujcym ktem D jest kt okoo 45°, czyli warto obserwowana w przypadku badania bezporedniego cinania. W przypadku pierwszego wariantu tej strefy udzia jej dugoci
w stree obrotu kierunków napre gównych o okoo 45° w rozpatrywanych etapach wynosi odpowiednio 47 oraz 43%, natomiast w przypadku wariantu drugiego – 52 i 56%.
Dodatkowo przeanalizowany zosta przypadek awarii membrany uszczelniajcej
skarp odwodn, co wizao si z podniesieniem w krótkim czasie zwierciada wody
gruntowej w korpusie nasypu. W tym przypadku wyej wymienione wartoci procentowe
wynosiy odpowiednio 43 oraz 64%. Naley zwróci uwag na t drug warto , która
wyra nie si zwikszya.
Rysunek 11, przedstawiajcy trajektorie napre gównych, czyli linie powstae
z poczenia kierunków dziaania tych napre, obrazuje w nasypie i podou zasig
strefy, gdzie nastpuje obrót kierunków napre gównych.

Rys. 11. Trajektorie napre gównych na etapie docelowego wykonania nasypu
Fig. 11. Principal stresses trajectories at the end of nal embankment execution

PODSUMOWANIE
Analiza wyników przeprowadzonych oblicze zachowania si nasypu hydrotechnicznego na sabononym podou w okresie budowy i eksploatacji pokazuje, i wzdu potencjalnych powierzchni zniszczenia nastpuje istotna zmiana kta D obrotu kierunków
napre gównych.
Z uwagi na fakt, i w przypadku badania trójosiowego przy D = 0° uzyskuje si najwiksz warto parametrów wytrzymaociowych, przyjmowanie takiej wartoci jako
reprezentatywnej dla caej wyodrbnionej powierzchni zniszczenia moe prowadzi do
przeszacowania wartoci oddziaywa utrzymujcych skarp. W analizowanym przypadku jedynie okoo 15% dugoci powierzchni polizgu znajduje si w stree, gdzie
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wystpuje kt D = 0°. Natomiast dla okoo 50% jej dugoci waciwy jest mechanizm
zniszczenia przy D= 45°.
Pojawienie si dodatkowych si zwizanych z ltracj na etapie eksploatacji oraz
w przypadku awarii membrany uszczelniajcej wywouje zwikszenie udziau mechanizmu zniszczenia w powierzchni polizgu w stree obrotu kierunków napre gównych
o okoo 45°. Dzieje si to kosztem stref obrotu kta D,wynoszcego okoo 30°, czyli wartoci, przy której teoretycznie grunt wykazuje wiksz wytrzymao – jest to kolejny,
obok redukcji oddziaywa utrzymujcych, czynnik zmniejszajcy stateczno skarpy.
Strefa obrotu kierunków napre gównych w podou analizowanego nasypu rozciga si w obie strony na odlego okoo 20 m oraz na okoo 15 m w gb podoa
gruntowego.
Wobec braku w powszechnym uytku aparatury umoliwiajcej uwzgldnianie zalenoci waciwoci mechanicznych gruntów od kta obrotu kierunków napre gównych niemoliwe jest uwzgldnianie tego aspektu w przypadku wikszoci zamierze
budowlanych. Rozwizaniem wydaje si okrelenie proporcji midzy wartociami parametrów wytrzymaociowych uzyskanych z bada trójosiowych przy standardowej ciece obcienia a wartociami tych parametrów przy innych ciekach naprenia, lepiej
odwzorowujcych warunki in situ.
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EVALUATION OF EMBANKMENT BEHAVIOUR ON ORGANIC SUBSOIL
DURING CONSTRUCTION AND EXPLOITATION
Abstract. Nowadays, when oods devastate also our country special attention is put on hydrotechnical structures. One of them is dam embankment of Nielisz reservoir, which one of
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major goals is to defend the upper Wieprz River basin from ood. This paper presents nite
element analysis of dam embankment of Nielisz reservoir made with Plaxis using Modied
Cam-Clay soil model for organic mud. Performed analysis allowed to dene shape and size
of displacement accumulation zones and rotations of principal stress directions which occurred in them. Use of devices which are capable to investigate anisotropy of soil mechanical properties is severely restricted, thus it is practically impossible to take into account this
matter. Solution to this problem may be evaluation of proportions between values of shear
strength parameters obtained from triaxial compression tests with standard stress path with
values of this parameters obtained from tests in hollow cylinder apparatus with different
stress paths, more adequate for in situ conditions.
Key words: shear strength, organic soils, rotation of principal stresses directions
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