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ANALIZA WPŁYWU RODZAJU KONSTRUKCJI BUDYNKU NA TERENIE  

OSUWISKOWYM NA ZAGROŻENIE DROGI RUCHEM OSUWISKOWYM  

 

Analizie poddana została skarpa wraz ze zlokalizowaną poniżej drogą. Przedmiotowe zbocze  znajduje się w miejscowości 

Skawinki (gm. Lanckorona, pow. wadowicki). Skarpa została obciążona ciężarem od budynku drewnianego i żelbetowego.  

W programie MIDAS GTS NX wyznaczono współczynniki stateczności ogólnej FoS, które pokazują, że w analizowanym przy-

padku zarówno budynek o konstrukcji żelbetowej jak i drewnianej wpływają negatywnie na stateczność skarpy. Nieznacznie 

korzystniejszym wyborem okazuje się jednak  wykonanie budynku w konstrukcji drewnianej. 

 

WSTĘP 

Osuwiskiem nazywamy przemieszczenia powierzchniowej 
zwietrzeliny, mas skalnych i gruntowych  podłoża, powstałe  
w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie. Zjawisko 
to zachodzi wzdłuż tzw. powierzchni poślizgu. Główne przyczyny 
powstawania osuwisk to budowa geologiczna i rzeźba terenu,  
intensywne lub długotrwałe opady atmosferyczne czy działalność 
człowieka. Osuwiska pełnią ważną rolę w kształtowaniu rzeźby 
terenu na obszarach górskich. Aktywne osuwiska przyczyniają się 
do znacznego rozwoju rzeźby terenu  oraz niosą za sobą zjawiska 
katastrofalne czy straty ekonomiczne (w Polsce  łączny koszt strat 
wynikających z występowania osuwisk w latach 2000-2001 przekro-
czył 200 mln złotych). Ruchy masowe powodują także duże straty  
w infrastrukturze, budownictwie kubaturowym oraz budownictwie 
przemysłowym. Wiele przyczyn powstawania osuwisk leży po stro-
nie człowieka. Sprzyja temu m.in. niewłaściwe prowadzenie prac 
ziemnych (wykopy, nasypy, brak dostosowania sposobu posado-
wienia budynków na terenach podatnych na osuwanie). Innymi 
przyczynami  antropogenicznymi są wibracje spowodowane np. 
robotami ziemnymi, ruchem pojazdów czy eksploatacją górniczą  
z udziałem materiałów wybuchowych. 

Osuwiska i tereny zagrożone osuwiskami  występują przede 
wszystkim na  południu Polski,  w rejonie Karpat (osuwiska Karpac-
kie stanowią 95% wszystkich osuwisk w Polsce) [3].   

W tej pracy analizie zostało poddane osuwisko w miejscowości 
Skawinki. Jest to wieś położona w województwie małopolskim,  
w powiecie wadowickim. W 2010 r. w małopolsce doszło do aktywi-
zacji ponad 1300 osuwisk, w tym ponad 100 w gminie Lanckorona.  

1. PRZYCZYNY I SKUTKI WYSTĘPOWANIA OSUWISK 

Najczęstsze trzy  przyczyny powstawania osuwisk to przede 
wszystkim: 
– budowa geologiczna i rzeźba terenu – w Karpatach rozwojowi  

osuwisk sprzyja budowa geologiczna terenu. Podłoże składa się 
ze skał fliszowych z udziałem warstw łupkowych, piaskowców 
oraz łupków piaskowcowych. Skały te pokryte są zazwyczaj 
niespoistym materiałem skalnym powstałym w wyniku procesów 
wietrzenia – zwietrzeliną lub warstwą gruntów gliniastych [3]. 
Grunty te mogą mieć różne właściwości fizyczne oraz mecha-
niczne, które gwarantują w normalnych warunkach stabilność. 

Wraz jednak ze wzrostem nachylenia stoku może dojść do za-
chwiania stanu równowagi, utraty stabilności i osunięcia się mas 
ziemnych – powstania osuwiska. 

– opady atmosferyczne - (okresowe, intensywne), najgroźniejsze 
z nich są to intensywne, letnie, kilkudniowe opady, które mogą 
wpływać na zmianę parametrów wytrzymałościowych gruntu.  
Wywołać mogą je burze oraz krótkotrwałe, gwałtowne ulewy.  W 
1997 r. w Karpatach opady deszczu uaktywniły ponad 20 000 
osuwisk. 

– działalność człowieka - powstawanie ruchów masowych leży 
również po stronie człowieka. Najczęstszym z popełnianych 
błędów jest złe prowadzenie prac ziemnych tj. wykopów, nasy-
pów, nieprawidłowe dopasowanie konstrukcji budynków do wła-
ściwości terenu podatnego na osuwanie, wibracje spowodowa-
ne np. ruchem pojazdów, robotami ziemnymi czy nadmierny 
ruch uliczny, kolejowy.  
Skutki występowania osuwisk można zaobserwować w mo-

mencie postępowania przemieszczeń mas gruntu. Osuwiska powo-
dują degradację terenu oraz zniszczenie istniejących na nich obiek-
tów budowlanych. Niesie to za sobą duże stary ekonomiczne  
i społeczne (zniszczenia  infrastruktury drogowej i kolejowej, znisz-
czone budynki mieszkalne, zniszczone linie telekomunikacyjne, 
elektryczne, gazociągi, uprawy, lasy itp). Osuwiska powodują po-
ważne straty materialne oraz szkody w środowisku. Istotną sprawą 
jest zatem odpowiednie zagospodarowanie takich terenów, by  
w przyszłości zmniejszyć skalę zniszczeń powodowanych przez 
ruchy osuwiskowe.   

2. ROLA WODY W POWSTAWANIU OSUWISK 

Woda występująca w ośrodku gruntowym jest niekorzystnym 
czynnikiem przyczyniającym się do powstawania ruchów maso-
wych. Wpływa ona na układ sił i naprężeń w zboczu. Rodzaje wód 
występujących w gruncie można sklasyfikować na podstawie ich 
stanu skupienia, ruchliwości oraz wzajemnego oddziaływania na 
cząstki gruntowe. W podłożu gruntowym występują następujące 
rodzaje wód: 
– woda wolna (gruntowa, wsiąkowa) - najczęściej występuje  

w nieckach i łożyskach wypełnionych żwirami i piaskami. Zasi-
lane są one przesiąkającą wodą deszczową oraz przez infiltra-
cją wód powierzchniowych z otwartych zbiorników wodnych i 
rzek, a także kondensacją pary wodnej znajdującej się w porach 
gruntowych.  
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W przestrzennym rozmieszczeniu wód pod powierzchnią terenu 
wyróżniamy dwie strefy. Pierwsza z nich - strefa aeracji – za-
warta jest pomiędzy powierzchnią ziemi, a zwierciadłem wód 
podziemnych. Powietrze oraz woda występująca w postaci pary 
wodnej, związanej i kapilarnej wypełniają pustki skalne. Druga z 
wymienionych stref to strefa saturacji - znajduje się ona poniżej 
strefy aeracji oraz jest od niej oddzielona zwierciadłem wód 
podziemnych. Woda wolna wypełnia wszystkie przestrzenie. W 
warunkach ustalonego przepływu poprzez ruch wody w gruncie 
powstaje dodatkowe obciążenie w gruncie spowodowane siłami 
hydrodynamicznymi (działają one zgodnie z kierunkiem prze-
pływu wody, dążą do przesunięcia szkieletu gruntowego).  Przy 
wzroście ciśnienia porowego zmniejszają się siły oporu ścinania 
działające wzdłuż powierzchni poślizgu gwarantujące zachowa-
nie stateczności zbocza.  

– woda kapilarna (włoskowata) – występuję w drobnych szczeli-
nach, porach i naczyniach włoskowatych, gdzie jest utrzymywa-
na siłami napięcia powierzchniowego, które są silniejsze od sił 
grawitacji. Woda ta podlega zjawiskom kapilarnym. 

– woda błonkowa (adhezyjna) - powstaję w strefie aeracji wokół 
ziaren skalnych o maksymalnej higroskopijności. Woda błonko-
wa nie wypełnia całkowicie porów i szczelin lecz przywiera do 
powierzchni cząstek gruntowych. Woda adhezyjna nie bierze 
udziału w podziemnym krążeniu wód oraz nie podlega sile przy-
ciągania ziemskiego, ponieważ działają na nią duże siły przy-
ciągania powierzchniowego. 
Jeżeli występuje duże nawodnienie gruntów, dochodzi do po-

wstawania ciśnienia spływowego -zwiększa się ciężar jednostkowy 
gruntu (woda wypiera powietrze z porów). Zwiększona zawartość 
wody poprzez wysokie ciśnienie w porach oraz wzrost parcia hydro-
statycznego powoduje wzrost sił zsuwających oraz zmniejszenie sił 
utrzymujących. Wytrzymałość na ścinanie maleje wraz ze wzrostem 
ciśnienia wody w porach gruntu co powoduje negatywny wpływ na 
stateczność skarpy. Przy wzroście ciśnienia, grunt pęcznieje co 
zmienia jego całą budowę wewnętrzną. W strefie poślizgu wahania 
zawartości wody powodują naprzemienne nawodnienie i wysusza-
nie zbocza, dochodzi do erozji powierzchniowej i podpowierzchnio-
wej.  

Woda w gruncie przyczynia się do pogorszenia jego parame-
trów wytrzymałościowych (tj. kohezji, kąta tarcia wewnętrznego) co 
niewątpliwie wpływa na zmniejszenie wartości współczynnika sta-
teczności ogólnej skarpy lub zbocza. Ważne jest zatem aby do 
obliczeń stateczności przyjmować parametry uwzględniające wy-
stępowanie wody w ośrodku gruntowym [3].  

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI 
HYDROGEOLOGICZNE POLSKICH KARPAT 

3.1. Budowa geologiczna Karpat. 

Karpaty to  młode góry, które powstały na skutek sfałdowania 
i wypiętrzenia w okresie kredy i trzeciorzędu podczas orogenezy 
alpejskiej [1]. Z racji zróżnicowanej budowy geologicznej Karpaty 
dzieli się na Karpaty Wewnętrzne oraz leżące od nich na północ 
Karpaty Zewnętrzne zwane Karpatami fliszowymi. 

Karpaty Wewnętrzne podzielone są na trzy jednostki struktu-
ralno-geologiczne: Tatry, nieckę podhalańską oraz Pieniński Pas 
Skałkowy [1]. Ze względu na strefy facjalno-tektoniczne Tatry dzie-
limy na dwie strefy: 
– północną (zwaną reglową), która ciągnie się wąskim pasem 

wzdłuż brzegu północnego Tatr, 
– południową (zwaną wierchową), zajmującą większy obszar Tatr. 

Zbudowana jest ona z trzonu krystalicznego, pokrytego osadami 

triasowo-jurajsko-kredowymi, na które nasunęły się fałdy Czer-
wonych Wierchów i Giewontu. 
Proces nasunięcia na serie wierchowe płaszczowiny regli ta-

trzańskich nastąpił  w górnej kredzie przed transgresją paleogeńską 
[1]. Płaszczowina reglowa dolna inaczej zwana kriżniańską jest 
najniższą jednostką, która występuje w części środkowej doliny 
Chochołowskiej i Kościeliskiej oraz dalej w kierunku wschodnim w 
reglach zakopiańskich pomiędzy Przysłopem Miętusim, a doliną 
Miętusią, w grupie Kop Sołtysich, Gęsiej Szyi oraz Gołego Wierchu  
i Łysiej Skałki. 

Płaszczowina choczańska, czyli reglowa górna znajduję się po 
zachodniej stronie doliny Małej Łąki [1]. Na zachód od Doliny Lejo-
wej i zajmuję ona dużo większą powierzchnię. 

Niecka podhalańska zbudowana jest z utworów piaskowo-
łupkowych leżących na mezozoicznych jednostkach tatrzańskich [1]. 
Skały węglanowe, które wykształciły się w postaci wapieni, zlepień-
ców czy mułowców stanowią transgresywną część paleogenu, 
noszącą nazwę eocenu węglanowego lub tatrzańskiego. Północne  
i południowe części niecki podhalańskiej to warstwy zakopiańskie 
natomiast część środkową zajmują warstwy chochołowskie.  

Karpaty fliszowe stanowiące zewnętrzną jednostkę Karpat, po-
wstały ze skał osadowych w zbiorniku morskim [1]. Płaszczowina 
magurska czyli jednostka wysunięta najbardziej na południe, zbu-
dowana jest z nieregularnych fałd, łusek oraz bloczków z licznymi 
uskokami poprzecznymi i podłużnymi [1]. W obrębie tej płaszczowi-
ny znajdują się okna tektoniczne, które ukazują utwory nasunięte na 
tą jednostkę. Skały piaszczyste stanowią młodsze utwory, natomiast 
osadami kredowymi jest flisz łupkowo-piaskowcowy. Na spodzie 
płaszczowiny magurskiej występuje części płaszczowin grybowskiej 
oraz dukielskiej. Dominują tu fałdy strome oraz fałdy płaskie zlokali-
zowane w części wewnętrznej. Płaszczowina dukielska nasunięta 
jest na płaszczowinę śląską [1]. W jej strukturę wchodzą wapienne 
osady górnej jury, lecz przeważają utwory piaskowo-łupkowe. 

Zmiany budowy geologicznej Karpat następują na zachód od 
rzeki Biała Tarnowska [1]. Utwory kredowe zastępują warstwy kro-
śnieńskie. Liczba uskoków podłużnych i poprzecznych ulega zwięk-
szeniu, regularne fałdy zanikają. Na spodzie utworów kredowych 
pojawia się niżej leżąca jednostka – płaszczowina podśląska. Wi-
doczna jest ona w zachodniej części  Karpat, przedłużając się ku 
kierunkowi wschodniemu pod postacią wąskiej strefy oddzielającej 
płaszczowinę śląską od skolskiej. Płaszczowina skolska rozciąga 
się od terenów Bochni, aż po wschodnią część Polski. Zbudowana 
jest ona z fliszowych utworów kredowo-paleogeńskich z warstwami 
krośnieńskimi.  

Czwartorzędowe utwory znajdujące się na terenie Polskich 
Karpat zaliczamy do aluwialnych osadów, wypełniających doliny 
rzeczne oraz do osadów fluwioglacjalnych nagromadzonych  
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej [1]. Dolina Wisły to największe 
nagromadzenie utworów aluwialnych. 

3.2. Warunki hydrogeologiczne. 

Pod względem warunków hydrogeologicznych Polskie Karpaty 
są terenem niejednorodnym [1]. Region Karpacki składa się z su-
bregionu śródkarpackiego podzielonego na rejon podhalański  
i tatrzański oraz Karpaty wewnętrzne i zewnętrzne. Teren podha-
lański charakteryzuję się wodonośnymi utworami fliszowymi, które 
występują w strefie przypowierzchniowej. W utworach mezozoicz-
nych i paleogeńskich na północ od brzegu Tatr występują złoża wód 
termalnych. Charakterystyczną cechą tych wód jest wysoka tempe-

ratura osiągająca nawet 86 °C oraz duża wydajność dochodząca 
do 200 m3/h. 

Udział piaskowców wpływa na zdolność gromadzenia się  
i przewodzenia wody w utworach fliszowych [1]. Im większa ich 
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obecność, tym zdolności te są lepsze. Znaczący wpływ na wystę-
powanie wód podziemnych mają tektoniczne zaburzenia uskokowe  
i fałdowe. Ze względu na przemieszczanie się wód podziemnych 
między ośrodkami, nie wytwarzają się układy izolowane. Tworzy się 
natomiast nieciągły poziom wodonośny charakteryzujący się zróżni-
cowaniem cech. Maksymalna wydajność z utworów fliszowych 
wynosi kilkanaście m3/h. Udowodniono, iż średnia wydajność wód 
może wzrastać do głębokości 60 metrów, co oznacza, że strefa 
eksploatacji sięga od 60-80 metrów pod powierzchnią terenu. 

3.3. Procesy osuwiskowe w Karpatach. 

W polskich Karpatach zanotowano największą ilość osuwisk. 
Stanowią one 95% wszystkich osuwisk występujących w Polsce. Na 
chwilę obecną szacuje się, że liczba osuwisk w Polsce wynosi około 
50 - 60 tys. Wskaźnik osuwiskowości, który wyraża wielkość obsza-
ru objętego i zagrożonego osuwiskami jest szacowany na 30-40%  
(2-3 osuwiska/1km2). Rozwojowi osuwisk sprzyja przede wszystkim 
budowa geologiczna, górska dynamika rzeźby, duża siła erozyjna 
rzek, katastrofalne opady deszczu jak i działalność człowieka [4]. 
Osuwiska są zjawiskiem ciągłym, ponieważ ruchy mas ziemnych na 
polskich stokach występują nieustannie oraz przyczyniają się do 
zmian rzeźby terenu polskich Karpat. 

W 1997 r. po katastrofalnych opadach deszczu i powodziach 
uaktywniło się ponad 20 tys. osuwisk. Do 2004 roku natężenie 
opadów było bardzo duże, dlatego nieaktywne osuwiska ponownie 
uległy aktywizacji. W lipcu 1997 r. powódź na terenie Beskidu Wy-
spowego przyniosła ogromne straty, ponad 50 procent szkód wywo-
łały osuwiska. Największe odnotowano w Łącku, Łososinie Dolnej, 
Gródku nad Dunajcem, Chełmcu, Podegrodziu oraz Laskowej. 
Głównym zagrożeniem były spływy gruzowe oraz gruzowo-błotne, 
które doszczętnie zniszczyły budynki mieszkalne i gospodarcze. W 
2000 r. przez wiosenną powódź uaktywniło się ponad 2 tys. osuwisk 
na Pogórzu Karpackim. Zniszczeniom uległy budynki mieszkalne 
oraz infrastruktura drogowa i kolejowa. Największe zniszczenia 
zanotowano w powiatach: dębickim, tarnowskim, strzyżowskim oraz 
brzozowskim. 

W 2001 r. intensywne opady atmosferyczne objęły Beskid Ma-
kowski, Żywiecki i Pogórze Rożnowskie [1]. W lipcu powstało naj-
bardziej katastrofalne osuwisko w Beskidzie Makowskim. Ruchy 
masowe objęły swym zasięgiem ponad 15 ha. Rok później uaktyw-
niła się wschodnia część tego osuwiska. Na terenie Nowego Sącza, 
na stokach Falkowej powstało osuwisko o powierzchni około 10 ha.  
W górnej jego części została zniszczona duża część infrastruktury, 
której wynikiem było uruchomienie mas koluwialnych. Kolejne osu-
wisko, które uległo odmłodzeniu znajduję się w miejscowości Wier-
chomla Wielka. Przyczyną uaktywnienia się tego osuwiska było 
podcięcie stoku w czasie budowy drogi kolejowej. Intensywne opady 
deszczu w lecie 2002 r. przyczyniły się do odmłodzenia osuwisk na 
obszarach Beskidu Sądeckiego, Średniego oraz Niskiego. 

4. OSUWISKO W SKAWINKACH 

4.1. Charakterystyka rejonu osuwiska 

Gmina Lanckorona znajduję się w paśmie Pogórza Wielickiego 
na obrębie Beskidu Makowskiego.  Rejon ten znajduję się w obsza-
rze Zewnętrznych Karpatach Zachodnich.  Beskid Makowski  składa 
się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich oraz wzniesień. Naj-
wyższym szczytem Beskidu Makowskiego jest Mędralowa na wyso-
kości 1169 m, który jest zbudowany z piaskowców magurskich 
przewarstwionych łupkami. W łupkach wyrzeźbiły się doliny rzecz-
ne. Beskid Makowski jak i Beskid Zachodni zbudowane są z utwo-
rów fliszu. Warstwy te składają się naprzemiennie z piaskowców, 
zlepieńców, łupków, iłów oraz margli, które pokrywają teren Karpat 

Zewnętrznych. Omawiany teren kształtują wzniesienia zbudowane z 
piaskowców magurskich o równoległych i wyrównanych pasmach 
oraz o zaokrąglonych formach. Charakterystycznym elementem dla 
tej strefy oraz innych fragmentów Karpat są osuwiska, które zwy-
stępują się w Beskidzie Średnim między innymi we wsi Skawinki, na 
stokach Przykrzca oraz w dolinie potoku Suszanka nad Pcimiem. 

Rozpatrywany obszar leży na południowo – wschodnim stoku 
wzniesienia wykształconego w postaci niewielkiego grzbietu prze-
biegającego w linii przysiółków Zadziele – Owczarnia. Rzędne 
wzniesienia znajdują się w przedziale 398-359 m.n.p.m. Na terenie 
powyżej Drogi na Zadziele przeważają stoki o nachyleniu 15 – 25%.  

Na rozpatrywanym terenie osuwiskowym znajduje się droga lo-
kalna oraz skarpa pomiędzy tą drogą a drogą Lanckorona-Palcza. 
Największą część zbocza zajmują łąki, pastwiska oraz nieużytki [2]. 
W górnych partiach wzniesienia, powyżej stref odkształconych 
przez ruchy osuwiskowe, występują pola uprawne. W niedalekiej 
odległości od osuwiska wzdłuż drogi zlokalizowany jest teren zabu-
dowany budynkami mieszkalnymi oraz użyteczności publicznej 
(szkoła) (rys. 1).  

 

 
Rys. 1. Lolalizacja rozpatrywanego osuwiska „Droga na Zadziale” – 
mapa rastrowa [2] 

 
W środkowych fragmentach analizowanego terenu, na długości 

linii spadku terenu, biegnie nisza oraz jęzor osuwiskowy o długości 
około 45 m i szerokości 15-25 m. W szczególności na początkowym 
odcinku, na obszarze przyległym do drogi do Zadziela występują 
drobne formy osuwiskowe. [2]  Na granicy drogi występują skarpy  
o wysokości około 4 m. Skarpa denudacyjna  występująca na pół-
nocno-wschodniej części obszaru jest znaczącym elementem 
urzeźbienia stoku, ponieważ jej wysokość może osiągać nawet 4,5 
m. Przy zachodniej części terenu znajduje się droga polna, biegną-
ca trawersem, która ma duży wpływ na urzeźbienie stoku. Pomiędzy 
drogą do Zadziela, a drogą Lanckorona-Palcza, występuję strefa 
kontaktu zbocza z dnem doliny Cedronu, która kształtuje się  
w formie stromej skarpy o wysokości około 5m. 

Analizowany obszar znajduje się przy przy lewostronnej części 
zlewni rzeki Cedron, której koryto biegnie przy południowo-
wschodniej części drogi Lanckorona-Palcza [2].  

4.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Rozpatrywany obszar osuwiskowy położony jest w obrębie za-
chodnich Karpatach fliszowych, w granicach płaszczowiny śląskiej, 
przy kontakcie tej jednostki z płaszczowiną magurską [2]. Przypo-
wierzchniowe partie terenu zabudowane są z trzeciorzędowych 
utworów fliszowych tworzących skaliste podłoże i pokrywy czwarto-
rzędowej. 

Utwory fliszowe są reprezentowane przez warstwy krośnień-
skie, wykształcone w facji piaskowców płytowych i skorupowych  
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z łupkami [2]. Piaskowce są przeważnie cienkoławicowe, a także 
średnioławicowe. Przeważają ławice o miąższości od kilkunastu do 
około 30 cm. Zwykle przewarstwiają się one z piaskowcami o miąż-
szości kilku centymertów. Piaskowce mają spoiwo ilasto-wapniste i 
wapniste oraz zawierają znaczne ilości muskowitu - szczególnie 
piaskowce skorupowe. Są one barwy szaro-popielatej lub niebie-
skawej, a po zwietrzeniu beżowej [2]. 

Ławice piaskowców płytowych zwykle wykazują dużą podat-
ność do rozpadu na cienkie płyty i są one dość twarde. Większą 
podatność do  oddzielności wykazują piaskowce skorupowe. Są też 
znacznie słabsze od piaskowców płytowych. Częste są ławice 
piaskowców rozsypliwych, o małej zwięzłości. Piaskowce są prze-
warstwione łupkami, przeważnie marglistymi, często zbliżonymi do 
margli, barwy szarej, popielatej, niekiedy zielonkawej lub brązowej. 
Często zawierają znaczne domieszki muskowitu. Mają one prze-
ważnie teksturę bezładną i rozpadają się na grube, nieregularne 
kostki. Łupki tej odmiany są przeważnie kruche, słabe i łatwo się 
lasują, przechodząc w glinę pylastą. Występują też łupki ilaste i 
margliste o teksturze łupkowej i laminowanej, barwy brunatnej, 
twarde, rozpadające się na cienkie płyty i formy liściaste. Miąższość 
ławic łupków na ogół nie przekracza 50 cm. Łupki te występują na 
ogół w dolnych partiach serii warstw krośnieńskich [2]. 

W składzie litologicznym omawianej serii warstw krośnieńskich 
przeważają w ogólności piaskowce. Jednakże utwory te zachowują 
charakter fliszu normalnego, piaskowcowo-łupkowego, tworzącego 
serię kompleksów, w których zawartości piaskowców przeważnie 
zawiera się w przedziale 50-75%. Piaskowce po zwietrzeniu tworzą 
glinę piaszczystą, która występuję na większej części dokumento-
wanego obszaru. W seriach, gdzie przeważają łupki margliste, 
grubo łupiące się, po zwietrzeniu tworzą się gliny pylaste [2]. 

Utwory fliszowe na omawianym obszarze uformowane są w 
strukturę antyklinalną obaloną na północ, określaną jako siodło 
Stryszów-Palcza. Ławice zapadają generalnie w kierunku południo-
wym i południowo-zachodnim pod kątem upadu w granicach 10-70 
stopni, przy czym według mapy dominują kąty upadu około 30 
stopni.  

Rezultaty wierceń oraz obraz naturalnych odsłonięć pokazują, 
że w częściach stropowych występują silne zwietrzenia i spękania. 
Głębokość częściowo zwietrzałego podłoża fliszowego sięga od 
około 1,5-2.0 m p.p.t. do 6,0 m p.p.t. [2] 

Zgodnie z przypuszczeniami, na terenach objętych ruchami 
osuwiskowymi, znajdują się koluwia pochodzące przede wszystkim 
z materiału zwietrzelinowo -deluwialnego. Koluwia są nasunięte na 
utwory zwietrzelinowo - deluwialne oraz mogą obejmować całą 
pokrywę utworów zboczowych. Przypuszcza się, iż w pobliżu zsu-
wów występują koluwia starszych procesów soliflukcyjnych lub 
ruchów osuwiskowych. Zazwyczaj są to łupkowe rumosze gliniaste 
lub piaskowce. Przedział miąższości ogólnej pokrywy czwartorzę-
dowej utworów zboczowych to 1,5 m – 6 m [2]. 

5. ANALIZA NUMERYCZNA PRZEDMIOTOWEGO  
OSUWISKA W PROGRAMIE MIDAS GTS NX 

Przeprowadzono dwa rodzaje analizy stateczności zbocza. 
Pierwsza z nich zakłada obciążenie skarpy budynkiem w konstrukcji 
drewnianej. Druga została przeprowadzona przy założeniu wykona-
nia budynku w konstrukcji żelbetowej. 

Celem wykonanych obliczeń było wyznaczenie współczynni-
ków stateczności ogólnej FoS dla analizowanych wariantów. Obli-
czenia wykonano przy użyciu metody redukcji wytrzymałości na 
ścinanie (SRM). Metoda ta pozwala na wyznaczenie minimalnej 
wartości współczynnika stateczności ogólnej przy założonej geome-

trii osuwiska, zadaniu obciążeń zewnętrznych oraz warunków brze-
gowych.   

Wykonana analiza stateczności pozwoliła na określenie mak-
symalnych przemieszczeń mas gruntowych, maksymalnych od-
kształceń całkowitych oraz miejsc ich występowania. 

5.1. Obciążenia od projektowanego budynku 

Na omawianym osuwisku projektuje się halę widowiskowo-
sportową. Zakłada się jej wykonanie w konstrukcji żelbetowej lub 
drewnianej. Cała geometria konstrukcji jak i sposób jej posadowie-
nia został założony. Przyjęto następujące wymiary budynku: szero-
kość 40 m, długość 60 m, wysokość 10 m. Założono posadowienie 
budynku na płycie fundamentowej. Ciężar całkowity został obliczony 
ma schematycznym modelu w programie Robot Structural Analysis 
(rys. 2).  

 

 
Rys. 2. Model projektowanego budynku w programie Robot 
Structural Analysis 

 
Do analizy przyjęto dwa rodzaje budynków - o takiej samej 

geometrii ale o różnej konstrukcji, czego wynikiem jest różna war-
tość przyłożonego obciążenia: 
– dla konstrukcji żelbetowej - 14,90kN/m2, 
– dla drewnianej - 9,73kN/m2. 

5.2. Model numeryczny 

Na podstawie danych zawartych w dokumentacji geologiczno - 
inżynierskiej [1] przyjęto do obliczeń parametry geotechniczne 
gruntów zestawione w tab. 1. oraz na rys. 3.  

 
Tab. 1. Parametry geotechniczne warstw w modelu numerycznym 
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KR 
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Rys. 3. Model analizowanego osuwiska w programie MIDAS GTS 
NX 

5.3. Analiza budynku o konstrukcji drewnianej 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla zamodelowanej bryły 
przy założeniu wykonania projektowanego budynku w konstrukcji 
drewnianej uzyskano współczynnik stateczności ogólnej FoS=0.92. 
Wartość współczynnika stateczności wskazuje, że skarpa nie jest 
stateczna (FoS<1). Nie zostały spełnione również warunki zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [5] (0.92<1.50). W 
takim wypadku przedmiotową skarpę należy uznać za niestateczną  
i zagrażającą drodze zlokalizowanej u jej podnóża. 

Maksymalne przemieszczenia całkowite analizowanej skarpy 
wynoszą ok. 0,22 m (rys. 4), przemieszczenia poziome – ok. 0,20 m 
(rys. 5) i stanowią zapowiedź procesu osuwiskowego. Najbardziej 
narażone na ruchy osuwiskowe są płytkie warstwy glin pylastych i 
rumoszu, w których dochodzi do powstawania potencjalnej po-
wierzchni poślizgu (rys. 6). 

 

Rys. 4. Przemieszczenia całkowite [m]  
 

 

 

 
Rys. 5. Przemieszczenia poziome [m] 

 

 
Rys. 6. Maksymalne odkształcenia całkowite [-] 

5.4. Analiza budynku o konstrukcji żelbetowej 

Z przeprowadzonej analizy stateczności dla skarpy obciążonej 
budynkiem w konstrukcji żelbetowej również wynika, że jest ona 
niestateczna i nie spełnia wymagań zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie [5]. Uzyskano współczynnik stateczno-
ści ogólnej FoS=0.90. 

Załączone poniżej wyniki pokazują, że utarta stateczności po-
dobnie jak w poprzednim przypadku nastąpi w płytko położonych 
warstwach glin pylastych i rumoszu (rys. 7, rys. 8). Powyższe wnio-
ski potwierdza mapa maksymalnych odkształceń całkowitych (rys. 
9).  

 

 
Rys. 7. Przemieszczenia całkowite [m] 

 

 
Rys. 8. Przemieszczenia poziome [m] 
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Rys. 9. Maksymalne odkształcenia całkowite [-] 

PODSUMOWANIE 

W pracy przeprowadzono numeryczną analizę wpływu kon-
strukcji budynku posadowionego na terenie nieaktywnego osuwiska 
na jego aktywację i zagrożenie drogi zlokalizowanej poniżej ruchem 
osuwiskowym. Po przeprowadzonych obliczeniach okazało się, że 
nieaktywne osuwisko obciążone budynkiem, który zaprojektowano 
na części zbocza niezakwalifikowanego do tego osuwiska,  uzyska-
ło współczynnik stateczności mniejszy od jedności co świadczy o 
potencjalnym ruchu osuwiskowym. Przedmiotowa skarpa nie speł-
nia zatem warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie [5].  

Zbocze na którym zlokalizowane jest nieaktywne osuwisko ob-
ciążano dwoma rodzajami konstrukcji: budynkiem w konstrukcji 
żelbetowej i drewnianej.  Analiza wykazała, że większy wpływ na 
aktywację nieaktywnego osuwiska ma budynek żelbetowy (FoS= 
0,90).  Tereny Karpat fliszowych są obszarami, gdzie często spoty-
kane są osuwiska. Ludzie zamieszkujący te tereny na co dzień 
zmagają się z niszczycielskimi skutkami tych zjawisk. Niestety nie 
ma na razie skutecznego sposobu na ich zapobieganie. Należy 
przeanalizować co jest przyczyną ciągle wzrastającej liczby nowych 
osuwisk oraz ich odmładzaniem po długim okresie nieaktywności. 
Być może znaczenie ma wpływ wartości obciążenia budynków, co 
zostało przedstawione w niniejszej pracy. Najważniejszym wnio-
skiem z niniejszej pracy jest, że projektowanie budynków w pobliżu 
nieaktywnych osuwisk, może być przyczyną ich aktywacji, co zosta-
ło udowodnione. Niezbędna jest w takich sytuacjach  analiza nume-
ryczna każdego przypadku.  

Na terenach polskich Karpat fliszowych jeszcze jakiś czas temu 
budowano obiekty o konstrukcji drewnianej. Współcześnie, jedynym 
materiałem budowlanym, który m.in. ze względów wytrzymałościo-
wych nadaje się do stosowania w budownictwie jest żelbet.  

W porównaniu do konstrukcji drewnianych, parametrem różniącym 
te konstrukcje jest ich ciężar aktywizujący zagrożenie osuwiskowe 
tak jak to przedstawiono w wynikach modelownia numerycznego w 
programie MIDAS GTS NX.  
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The impact of the building structure at the landslide area  
on the threat of the road by landslide movements 

The slope with a road located below was analysed. This 

area is located in Skawinki (Lanckorona community, 

Wadowice county). The slope was loaded by a wooden build-

ing (first case)  and a reinforced concrete building (second 

case). In the MIDAS GTS NX the Factor of Safety FoS have 

been determined. The results show that in the analysed case 

both the reinforced concrete and the wooden structure affect 

negatively the stability of the slope. A slightly more favorable 

choice, however, is the construction of a wooden building. 
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