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WPŁYW NAWODNIENIA GRUNTU  

NA STATECZNOŚĆ NASYPU DROGOWEGO NA OSUWISKU 

 

W artykule omówiony został problem wpływu nawodnienia gruntu na stateczność nasypu drogowego na osuwisku. Jak 

wynika z przeprowadzonych badań zróżnicowane położenie poziomów wód gruntowych istotnie wpływa na stateczność drogi 

na istniejącym osuwisku. Przedstawiono wyniki numerycznej symulacji nasypu drogowego na osuwisku Just – Tęgoborze 

(Droga Krajowa 75). Stateczność osuwiska wyrażona przez współczynnik stateczności maleje w miarę podnoszenia się pozio-

mu zawodnienia gruntów. Współczynniki stateczności dla obciążeń mniejszych od samochodów dostawczych i osobowych są 

nieco większe współczynniki stateczności niż od samochodów ciężarowych. Jednak w przypadku całkowitego nawodnienia 

gruntów ciężar samochody nie odgrywa już żadnej roli, nasyp na osuwisku jest niestateczny.  

 

WSTĘP 

W Polsce sytuacja w zakresie zagrożenia osuwiskowego jest 
bardzo poważna, a pierwsze lata XXI wieku zaznaczyły się nasile-
niem zjawisk katastrofalnych w Karpatach. Na obszarze Karpat 
zarejestrowanych jest ponad 95% wszystkich osuwisk w Polsce. 
Osuwiska są dużym problemem także dla transportu [3]. W pracy 
[10] podaje się, że w Karpatach zagrożonych osuwiskiem było 625 
odcinków dróg (statystycznie daje to jedno osuwisko na 5 km dróg 
publicznych) i 86 odcinków torów kolejowych (statystycznie jedno 
osuwisko na 10 km linii kolejowej). Obecnie sytuacja jest poważniej-
sza co związane jest ze zmianami klimatycznymi oraz z rozwojem 
infrastruktury, gdzie nie jest możliwe ominięcie terenów osuwisko-
wych. Osuwiska są zjawiskiem bardzo niebezpiecznym dla infra-
struktury drogowej. Powoduje duże straty materialne i zakłóca 
transport [5,9] 

Aktualnie aby zbadać stateczność osuwiska możemy posłużyć 
się modelowaniem numerycznym. W literaturze światowej oraz 
polskiej jest wiele publikacji na ten temat. Istnieją też wysokiej klasy 
gotowe programy, w których można uzyskać gotowy model osuwi-
ska i potem przeprowadzać badania zmieniając odpowiednie para-
metry. Problem modelowania stateczności osuwisk z rozpoznanymi 
płaszczyznami poślizgu zależy w dużej mierze od dobrych wyników 
badań geotechnicznych. 

Przyczyny występowania osuwisk  terenie Polski są różne i za-
leżą od wielu czynników. Czynniki dzielą się na dwie grupy:  
– czynniki naturalne,  
– czynniki antropogeniczne. 

 
Naturalnymi przyczynami osuwisk są skutki działania sił przy-

rody, takie jak podcinanie zboczy przez cieki, abrazja morska, 
zmiany obciążenia zbocza osadami (np. narastanie pokryw zwie-
trzelinowych, namywanie lub zmywanie osadów, akumulacja eolicz-
na itp.), zmiany warunków hydrogeologicznych, rozwój pęknięć i 
szczelin w wyniku działalności roślin i zwierząt, rozwój sufozji w 
zboczu itp. Nawodnienie gruntów na skutek długotrwałych opadów 
lub/i roztopów [8]. Woda jest głównym czynnikiem naturalnym uak-
tywniania ruchów osuwiskowych. Nasyceniem gruntu wodą, co 
skutkuje wzrostem jego ciężaru – jako że woda wypiera powietrze z 
wolnych przestrzeni między cząsteczkami gruntu. Przyczyn może 

być wiele – główną rolę odgrywają tutaj opady deszczu. Z doświad-
czeń wynika, że najbardziej groźne są opady nie te intensywne, ale 
deszcze o mniejszym natężeniu jednakże długotrwałe. Dostarczona 
woda przyczynia się do zwiększenia wilgotności, wielkości ciśnienia 
porowego, plastyczności czy zwięzłości gruntu i utworów skalnych. 
Gdy skały zostaną przepełnione wodą ich własności znacznie się 
zmieniają. Dotyczy to przede wszystkich utworów półzwartych i 
luźnych (tj. iły, piaski, gliny, łupki, margle, kruche piaskowce, itp.), w 
mniejszym stopniu utworów zwięzłych. Zmiana właściwości gruntów 
pod wpływem zawartości wody ma znaczny wpływ na ich zachowa-
nie się względem ciśnienia. Ma to duże znaczenie przy tworzeniu 
się osuwisk. Ilość wody i jej infiltracja wpływa znacząco na poziom 
wód gruntowych. Częste wahania poziomu wód gruntowych (na-
przemienne nawadnianie i wysuszanie) przyczyniają się do obniże-
nia wytrzymałości gruntu, co ułatwia przemieszczanie się utworów. 
Obniżenie kohezji głębiej położonych utworów powodować może 
osunięcie się większych mas gruntów.  

Kąt tarcia wewnętrznego jest parametrem charakteryzującym 
siły tarcia (naprężenia styczne), występujące między cząsteczkami 
gruntu. Spójność odpowiada wytrzymałości na ścinanie, przy zero-
wej wartości średniego naprężenia efektywnego i zależy od historii 
naprężenia, przedziału naprężeń, dla którego została wyznaczona, 
stanu gruntu. Spójność czyli kohezja jest to opór cząsteczek gruntu 
stawiany siłom zewnętrznym wywołanym wzajemnym przyciąga-
niem się  cząsteczek gruntu (siłami molekularnego przyciągania). 
Spójność gruntu zależy od liczby cząstek w jednostce objętości 
danego gruntu (wskaźnika porowatości) i wilgotności.  Im większa 
jest wilgotność gruntu tym mniejsze siły przyciągania i tym mniejsza 
spójność. W gruntach spoistych posiadających wilgotność bliską 
granicy płynności siły spójności zanikają niemal zupełnie. Kąt tarcia 
wewnętrznego zależy od wymiaru ziaren i ich kształtu oraz stopnia 
zagęszczenia gruntu. Im grubsze są ziarna tym szersza jest strefa 
ogarnięta tarciem wewnętrznym ziaren. Im bardziej ostre są krawę-
dzie ziaren, tym większy jest opór ich tarcia przy wzajemnym obro-
cie, gdyż większy jest opór ich wzajemnego zaklinowania się. W 
gruncie ilastym im więcej jest cząstek iłowych tym mniejsze jest 
tarcie wewnętrzne gdyż cząstki iłowe tworząc dookoła grubych 
ziaren otoczkę ułatwiają ich po ślizg przy ścinaniu. Dla gruntów 
spoistych kąt tarcia wewnętrznego będzie mniejszy niż dla gruntu 
niespoistego.   
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Antropogeniczne przyczyny powstania osuwisk to przede 
wszystkim podcinanie skarp i zboczy, zmiany ukształtowania tere-
nów, obciążanie lub odciążanie stoków, oddziaływania dynamiczne 
(wstrząsy), zmiany sposobu użytkowania terenu (wylesienie, zadar-
nianie, orka), czy sztucznie wywołane zmiany warunków wodnych 
[2]. Wpływ działalności człowieka może bezpośrednio lub pośrednio 
prowadzić do powstania w danym miejscu osuwiska. Bezpośredni 
wpływ na powstanie osuwiska może mieć podcięcie zbocza wyko-
pami czy przeciążenia zbocza nasypami, lub obiektami budowlany-
mi. Pośredni wpływ objawia się często zmianami ukształtowania 
poprzez zestromienie terenów, zmianę sposobu użytkowania grun-
tów, czy ukierunkowanie wód na zbocza. Wpływ bezpośredniej i 
pośredniej działalności człowieka na powstawanie osuwisk jest 
rozważany jedynie przez nielicznych badaczy, pomimo że dla wielu 
osuwiskowych obszarów zurbanizowanych jest on decydujący [1]. 
Poniżej na rys. 1 przedstawiono skutki uszkodzenia drogi po ulew-
nych deszczach.    

 

 
Rys. 1. Straty spowodowane osuwiskami Wola Kurowska – Droga 
Wojewódzka 975 (2010r.) [6] 

1. WYNIKI MODELOWANIA NUMERYCZNEGO,  
DLA PARAMETRÓW GRUNTU ZAWODNIONEGO,  
Z RÓŻNYMI POZIOMAMI ZAWODNIENIA GRUNTÓW 

W pracy [7] przeprowadzono numeryczną symulację nasypu 
drogowego na osuwisku Just – Tęgoborze (Droga Krajowa 75). 
Szczegółowy opis drogi i osuwiska oraz parametrów przyjętych do 
modelowania można znaleźć w pracy [7]. W niniejszym artykule 
przedstawimy najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzo-
nych analiz. Model fizyczny czyli przekrój przez drogę (DK 75) na 
osuwisku przedstawiono na rysunku 2.1 [4]. 
 

 
Rys. 2. Geometria modelu przyjęta w modelowaniu [4] 
 
 
 

Wydzielony fragment modelu poddano modelowaniu nume-
rycznemu, polegającemu na zmniejszaniu parametrów wytrzymało-
ściowych gruntu: kąta tarcia i spójności w zależności od zmian 
wahania poziomów zwierciadła wody gruntowej. Analiza miała na 
celu wskazanie momentu utraty stateczności modelu przy danych 
wartościach parametrów wytrzymałościowych oraz przy ustalonym 
poziomie zwierciadła wód gruntowych. Geometrię modelu zdyskre-
tyzowano w pierwszym wariancie obliczeń mieszaną siatką płaskich 
elementów skończonych wyższych rzędów (elementy trójkątne i 
prostokątne). Ilość przyjętych elementów do dyskretyzacji wyniosła 
6546. Warunki brzegowe modelu przyjęto typowe dla analiz geo-
technicznych, również przyjęte w wariancie I obliczeń. Usztywniono 
dolną krawędź modelu poprzez zablokowanie możliwości przesuwu 
w kierunku poziomym i pionowym. Natomiast na krawędziach bocz-
nych modelu zablokowano wyłącznie możliwość przemieszczania 
węzłów w kierunku poziomym.  

Modelowanie numeryczne przeprowadzono programem MI-
DAS® GTS NX przy założeniu, że poziom zwierciadła wód grunto-
wych (zgw) będzie się zmieniał w kolejnych etapach analizy (rys.3). 
Również parametry geotechniczne przyjęto w pierwszym etapie 
analizy zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Podczas 
kolejnych zmian poziomów wód gruntowych, parametry warstw 
geotechnicznych znajdujących się poniżej zwierciadła obniżono 
zgodnie z kalkulatorem warstw geotechnicznych SPECBUD PN-
82/B-03020, dla maksymalnego stopnia plastyczności równego IL = 
0.75. 
 

 
Rys. 3. Przekrój modelu z zaznaczonymi poziomami wody grunto-
wej (zgw) uwzględnionych w analizie stateczności 
 

W wyniku pierwszego etapu analizy stateczności (Fos – współ-
czynnik stateczności) wariantu I, pominięto uwzględnienie poziomu 
zwierciadła wód gruntowych, w celu zamodelowania warunków 
odpowiadających braku zawodnienia gruntu. Obciążenia przyłożono 
do nasypu środkowego równe 57.5 kN w postaci czterech sił sku-
pionych odpowiadających obciążeniu pojedynczego koła pojazdu. 
Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunkach 4 – 5. 
 

 
Rys. 4. Przemieszczenia na kierunku poziomym (x) dla FoS = 1.80 
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Rys. 5. Przemieszczenia na kierunku pionowym (Y) dla FoS = 1.80 

 
Rys. 6. Maksymalne odkształcenia postaciowe wraz z rozwoje stref 
poślizgu dla FoS=1.80 
 

Wariat II: wyniki uzyskane dla uwzględnienia I poziomu zwier-
ciadła wód gruntowych. Obciążenia komunikacyjne przyłożone do 
nasypu pozostają niezmienione. Wyniki zaprezentowano poniżej 
(rys.7-9). 
 

 
Rys. 7. Przemieszczenia na kierunku poziomym (x) dla FoS = 1.70, 
poziom zwg1 

 

 
Rys. 8. Przemieszczenia na kierunku pionowym (Y) dla FoS = 1.70, 
poziom zwg1 

 

 
Rys. 9. Maksymalne odkształcenia postaciowe wraz z rozwoje stref 
poślizgu dla FoS=1.70 dla zwg1 
 

W kolejnym etapie modelownia numerycznego przyjęto poziom 
zwierciadła wód gruntowych zwg2. Wyniki zestawiono poniżej 
(rys.10-12). 

 

 
Rys. 10. Przemieszczenia na kierunku poziomym (x) dla FoS = 
1.10, poziom zwg2 

 

 
Rys. 11. Przemieszczenia na kierunku pionowym (y) dla FoS = 
1.10, poziom zwg2 

 

Rys. 12. Maksymalne odkształcenia postaciowe wraz z rozwojem 
stref poślizgu dla FoS=1.10 dla zwg2 
 

Kolejny etap analizy wykonano przy założeniu, że poziom 
zwierciadła wód gruntowych jest ustabilizowany na poziomie zwg3. 
Podczas analizy zaobserwowano, że poziom zwg3 i przyjęte para-
metry wytrzymałościowe warstw zlokalizowanych poniżej zwg3 
powodują wystąpienie niestabilności zbocza (rys.13-15). 
 

 
Rys. 13. Przemieszczenia maksymalne na kierunku poziomym [x] 
dla FoS = 0.88, poziom zwg3 

 

 
Rys. 14. Przemieszczenia maksymalne na kierunku pionowym [y] 
dla FoS = 0.88, poziom zwg3 
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Rys. 15. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zarysowaną 
powierzchnią poślizgu, dla FoS = 0.88, poziom zwg3 
 

W kolejnym etapie analizy, znając moment utraty stateczności 
zbocza, prześledzono kolejne formy deformacji modelu przy założe-
niu, że zwierciadło wód gruntowych jest ustabilizowany na poziomie 
zwg4 (rys.16-18). 

 
Rys. 16. Przemieszczenia maksymalne na kierunku poziomym [x] 
dla FoS = 0.63, poziom zwg4 

 

 
Rys. 17. Przemieszczenia maksymalne na kierunku pionowym [y] 
dla FoS = 0.63, poziom zwg4 

 

 
Rys. 18. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zarysowaną 
powierzchnią poślizgu, dla FoS = 0.63, poziom zwg3 
 

Ostatnim etapem analizy wariantu II było przyjęcie w modelu 
obliczeniowym ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych na 
poziomie zge5. Wyniki zestawiono poniżej (rys.19-21). 
 
 

 
Rys. 19. Przemieszczenia maksymalne na kierunku poziomym [x] 
dla FoS = 0.48, poziom zwg5 

 

 
Rys. 20. Przemieszczenia maksymalne na kierunku pionowym [y] 
dla FoS = 0.48, poziom zwg5 

 

 
Rys. 21. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zarysowaną 
powierzchnią poślizgu, dla FoS = 0.48, poziom zwg5 

PODSUMOWANIE 

Jak wynika z przeprowadzonych badań zróżnicowane położe-
nie poziomów wód gruntowych istotnie wpływa na stateczność drogi 
na istniejącym osuwisku. Stateczność osuwiska wyrażona przez 
współczynnik stateczności maleje w miarę podnoszenia się poziomu 
zawodnienia gruntów (rys. 22). 

   

 
Rys. 22. Linia trendu dla zmian współczynnika stateczności Fos dla 
różnych poziomów zawodnienia 

 
Wyniki badań przedstawionych powyżej dotyczą obciążenia 

nasypu drogowego samochodem ciężarowym. Analogiczne analizy 
numeryczne przeprowadzono dla samochodów do 3, 5 ton i samo-
chodów osobowych.  Zbiorcze zestawienia pokazano na rysunkach 
23-25.  



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

380 AUTOBUSY 12/2017 
 

 
Rys. 23.  Zmiana współczynnika stateczności Fos dla różnych 
poziomów zawodnienia przy obciążeniu  115 kN na oś 

 
Analogiczne obliczenia wykonano dla obciążenia nasypu  35 

kN, oraz 10 kN. Poniżej przedstawiono wyniki analizy współczynni-
ka stateczności FoS dla tych obciążeń. 

0

0,5

1

1,5

2

FoS

1,871,84

1,22
0,88

0,630,48

Brak wody

zwg1

zwg2

zwg3

zwg4

Rys. 24. Zmiana współczynnika stateczności Fos dla różnych po-
ziomów zawodnienia przy obciążeniu 35 kN na oś 
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Rys. 25. Zmiana współczynnika stateczności Fos dla różnych po-
ziomów zawodnienia przy obciążeniu  10 kN na oś 

 
Widać że współczynnik stateczności za każdym razem maleje 

wraz z podnoszeniem się poziomu zawodnienia, jednak dla obcią-
żeń mniejszych czyli dla samochodów dostawczych i osobowych są 
nieco większe współczynniki stateczności. Model bez wody i dla 
zwierciadła wody 1 (zwg1) jest stateczny tzn. współczynniki sta-
teczności spełniają warunki bezpieczeństwa dla dróg (wymagany 
współczynnik stateczności 1,5). Jeśli zawodniona jest już po-
wierzchnia poślizgu warunek ten nie  jest już  spełniony. Przy za-
wodnieniu w modelu bez wody oraz zwierciadła wód na poziomie 
zwg1, zwg2, oraz zwg3 możemy zauważyć iż  ciężar pojazdów 
obciążających osuwisko ma wpływ na uzyskany współczynnik sta-
teczności. Natomiast przy zawodnieniu na poziomie zwg4, oraz 
zwg5 współczynnik stateczności jest na tym samym poziomie nieza-
leżnie od obciążenia (rys. 23-25). Świadczy to o dużej roli zawod-
nienia na stateczność nasypu drogowego na osuwisku. W przypad-
ku katastrofalnych deszczów i maksymalnego nawodnienia gruntów 
woda jest decydującym czynnikiem i nasyp jest niestateczny, ulega 
zniszczeniu (Fos = 0,63, Fos = 0,48).  
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Influence of irrigation on soil stability  
on the road embankment landslide  

The article discussed the problem of the influence of irri-

gation on soil stability on the road embankment landslide. 

The results of the studies show that the varied position of 

groundwater levels significantly affects the stability of roads 

on an existing landslide. Results of numerical simulation of 

road embankment on the landslide Just - Tęgoborze (Nation-

al Road 75) were presented. Landslide stability expressed by 

the stability coefficient decreases with the increase in soil 

irrigation. Stability coefficients for loads smaller than those 

of light commercial vehicles and passenger cars are slightly 

higher than the lorries. However, when the land is completely 

drained, cars no longer play a role, the embankment is not 

stable. 
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