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WPŁYW DRGAŃ DROGOWYCH NA PROPAGACJĘ DEFORMACJI WZDŁUŻ 

CZYNNEJ POWIERZCHNI POŚLIZGU I STATECZNOŚĆ NASYPÓW NA  

TERENACH OSUWISKOWYCH 

 

W artykule omówiony został wpływ drgań drogowych na propagację wzdłuż czynnej powierzchni poślizgu i stateczność 

nasypów na terenach osuwiskowych. Układ warstw geologicznych wraz z ich zawodnieniem oraz gęsta sieć zabudowy, z liczną 

infrastruktury drogową przecinającą zbocza i naruszającą naturalny odpływ wód opadowych zwiększa ryzyko powstania ru-

chów masowych. Wystąpienie czynnego osuwiska wzdłuż konstrukcji nasypu drogowego wiąże się z awarią nawierzchni. Po-

woduje to konieczność wprowadzenia ograniczenia w prędkościach poruszających się pojazdów i znaczne utrudnienia w 

transporcie samochodowym. Zmiana częstotliwości wystąpienia obciążenia w może wpływać na propagację deformacji wzdłuż 

czynnej powierzchni poślizgu. Wskaźnik stateczności od obciążeń zmiennych, wyznaczono w oparciu o metodę względnego 

naprężenia stycznego. Obliczenia wykonano w programie MIDAS GTS NX®. Rezultaty obliczeń posłużyły do sformułowania 

wstępnego wniosku, o wpływie częstotliwości obciążenia na zmianę dynamicznego wskaźnika stateczności. 

 

WSTĘP 

Województwo małopolskie wraz z województwami podkarpac-
kim i śląskim są obszarami o największej ilości osuwisk w porówna-
niu z pozostałą częścią Polski. W samym tylko województwie mało-
polskim zlokalizowanych zostało w bazie informatycznej Systemu 
Osłony Przeciwosuwiskowej, aż 119 miejscowości (stan na 2015 r., 
rys. 1). System Osłony Przeciwosuwiskowej obejmuje obszary na 
terenie całego kraju, gdzie występują rejony osuwiskowe i poten-
cjalnie zagrożone ruchami masowymi. Tak duża liczba miejscowo-
ści z obszarami zagrożonymi ruchami masowymi, spowodowała,  
że osuwiska i sposoby ich zwalczania są jednym z głównych zało-
żeń Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 [12]. Brak kompleksowego rozpo-
znania obszarów zagrożonych ruchami masowymi, stanowi jedną  
z głównych przyczyn dalszego rozwoju inwestycji, naruszających 
równowagę zboczy, wraz z ich podcinaniem i trudnościami w ich 
późniejszym odwodnieniu. Naraża to tym samym na utratę zdrowia  
i mienia osób zamieszkujących te tereny oraz znaczne utrudnienia 
w transporcie drogowym na tych obszarach. 

Ukształtowanie terenów Małopolski południowej sprzyja po-
wstawaniu osuwisk. Układ warstw geologicznych wraz z ich zawod-
nieniem oraz gęsta sieć zabudowy, z liczną infrastrukturą drogową 
przecinającą zbocza i naruszającą naturalny odpływ wód opado-
wych zwiększa ryzyko powstania ruchów masowych. Większość 
dróg prowadzonych jest po zboczach, charakteryzujących się bar-
dzo często znacznym nachyleniem. Wymaga to od projektantów  
i instytucji zajmujących się utrzymaniem infrastruktury drogowej, nie 
tylko spełnienia podstawowych wymagań dotyczących projektowa-
nia nasypów drogowych, ale również uwzględnienia ich wpływu na 
ogólną stateczność całego masywu ziemnego, na którym są zlokali-
zowane. Głównym czynnikiem determinującym procesy osuwiskowe 
jest szkodliwe działanie wody. Nawodnienie ośrodka gruntowego 
powoduje zwiększenie jego ciężaru, powstanie ciśnienia spływowe-
go oraz ciśnienia porowego zmniejszające siły utrzymujące statecz-
ność nasypu. Powoduje to zmniejszenie wytrzymałości gruntu na 

ścinanie. Powszechnie stosowane metody projektowania nasypów 
drogowych bazują na tradycyjnych metodach oceny stateczności 
ośrodka gruntowego, tj. metody równowagi granicznej, w której 
przyjmuje się kołowe po-wierzchnie poślizgu. Najczęściej stosowa-
nymi są: metoda Felleniusa, Janbu, Bishopa. Obecnie coraz czę-
ściej w analizie stateczności masywów ziemnych wykorzystuje się 

 

 
Rys. 1. Zasięg stref obszarów zagrożonych powodziami i osuwi-
skami [12] 
 
również metody bazujące na metodzie różnic skończonych i ele-
mentów skończonych, wykorzystujących w ocenie stateczności 
nasypów drogowych i zboczy metodę redukcji wytrzymałości grun-
tów na ścinanie. Algorytm metody redukcji wytrzymałości gruntu na 
ścinanie polega na obniżaniu w kolejnych iteracjach parametrów 
wytrzymałościowych gruntu ( kąta tarcia i kohezji), aż do momentu 
niestateczności analizowanego ośrodka. Stosunek zadanych para-
metrów wytrzymałościowych do parametrów wyjściowych określany 
jest jako współczynnik stateczności FoS (Factor of Safety) [2]: 
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gdzie: 
τ- wytrzymałość na ścinanie gruntu [kPa] 
τf- naprężenia styczne w gruncie [kPa] 
σn- naprężenia normalne [kPa] 
φ- kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o] 
c -kohezja [kPa] 
F- współczynnik redukcyjny 
 

Zastosowanie metod równowagi granicznej jest zasadne dla 
jednorodnych warunków gruntowych, dla których założona walcowa 
powierzchnia poślizgu odpowiada faktycznemu zachowaniu się 
ośrodka gruntowego obciążonego ruchem samochodowym. Dla 
ośrodków złożonych z kilku warstw geotechnicznych zasadne jest 
korzystanie w analizie stateczności z metod numerycznych. Kształt  
i zasięg powierzchni poślizgu nie jest w tym przypadku ograniczony 
wyłącznie do powierzchni walcowych i może mieć różne formy 
utraty stateczności. 

Obecnie w praktyce inżynierskiej dominują obliczenia statecz-
ności oparte na modelach dwuwymiarowych, w płaskim stanie 
odkształcenia [PSO]. Stosowane podejście jest uzasadnione dla 
obiektów liniowych takich jak nasypy drogowe i kolejowe oraz ob-
szarów, których budowa geologiczna nie zmienia się zasadniczo po 
długości. Niemniej jednak, w zależności od analizowanego obszaru, 
projektant powinien dostosować wybór odpowiedniego modelu do 
panujących warunków gruntowych.  O ile na terenach równinnych 
warunki gruntowe mogą nie zmieniać się znacząco, to na terenach 
górzystych niejedno-krotnie mają przebieg zaburzony, wynikający  
z ruchów masowych jakie wystąpiły w przeszłości geologicznej 
danego obszaru. Wymaga to od projektanta uwzględnienia różnych 
modeli, które są wykonywane w oparciu o większą ilość badań 
terenowych, pozwalających dokładniej określić charakter zmian 
ośrodka gruntowego. Jednak analiza stateczności w PSO dostarcza 
projektantowi tylko lokalnej informacji, o wskaźniku stateczności, 
kształcie i zasięgu powierzchni poślizgu. Uzyskanie dokładnych 
wyników, zlokalizowania zasięgu i rzeczywistego przebiegu po-
wierzchni poślizgu, dostarczają analizy ośrodka zamodelowanego  
w trzech wymiarach. 

Ważnym zagadnieniem w ocenie stateczności są drgania dro-
gowe pochodzące od transportu samochodowego, przekazywane  
z nawierzchni na niżej zalegające warstwy geotechniczne. Przy 
ocenie stateczności dynamicznej konstrukcji ziemnej, korzysta się  
z metod analizy pseudostatycznych bazujących na założeniach 
równowagi granicznej podzielonej na elementy blokowe modelu (np. 
metody: Feleniusa, Janbu, Sarny [5]), oraz metod uwzględniających 
równowagę naprężeniowo przemieszczeniową (metoda Newmarka). 
Jednakże w obydwu metodach pomija się wpływ przyspieszeń 
pionowych, jako mało istotnych na analizę stateczności konstrukcji 
ziemnej, stanowiących główną składową przy ruchu pochodzącym 
od transportu samochodowego [5]. Wymienione metody są po-
wszechnie stosowane w analizach wstrząsów spowodowanych 
trzęsieniami Ziemi, gdzie składowa pozioma przyspieszeń jest 
znacząca. Drgania drogowe podobnie jak drgania sejsmiczne gene-
rują w warstwach geotechnicznych dodatkowe poziome i pionowe 
naprężenia od oddziaływań dynamicznych. Powstałe naprężenia 
normalne i naprężenia styczne wraz z naprężeniami od obciążeń 
statycznych mogą przekroczyć wytrzymałość gruntu na ścinanie i 
spowodować wewnętrzną niestabilność w konstrukcji ziemnej [5]. W 
artykule skupiono się na ocenie wpływu drgań drogowych na niesta-
teczność konstrukcji ziemnej zlokalizowanej na czynnym osuwisku. 

1. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ 

A artykule podjęto próbę oceny stateczności nasypu drogowe-
go, wraz z globalną statecznością zbocza,  zlokalizowanego  
w miejscowości Kąclowa (gm. Grybów, woj. małopolskie), uwzględ-
niając przestrzenny układ warstw geotechnicznych i dynamiczne 
obciążenie nasypu drogowego, pochodzące od transportu samo-
chodowego. Na podstawie obserwacji stanu nawierzchni drogowej  
(rys. 1.1), oraz dokumentacji [1], stwierdzono, że analizowany odci-
nek nasypu drogowego uległ uszkodzeniu, w wyniku ruchów maso-
wych i jest zlokalizowany na czynnym osuwisku. 

 

 
Rys. 1.1. Fragment kolumn żwirowych nasypu drogowego, odsło-
nięty w wyniku ruchów masowych 
 
Na podstawie badań terenowych opracowanych przez firmę Przed-
siębiorstwo Geologiczne S.A w Krakowie, zostały sporządzone 
przekroje geotechniczne przed-stawiające układ warstw geotech-
nicznych, zlokalizowany poniżej analizowanego nasypu drogowego. 
 

 
Rys. 1.2. Strefa osuwiska z zaznaczonymi profilami geotechnicz-
nymi [2] 

 
Przekroje geotechniczne, zostały wykonane w czterech  

różnych płaszczyznach (rys.1.2). Umożliwiło to stworzenie 
trójwymiarowego modelu układu warstw geotechnicznych, przy 
założeniu, że zmiana warstw geo-technicznych zachodzi liniowo, 
wzdłuż sporządzonych profili geotechnicznych. Dokumentacja 
geologiczno- inżynierska [1] analizowanego obszaru wskazuje, że 
pod warstwą nasypu drogowego występuje grunt sztuczny, który 
zawiera żwiry piaskowcowe z niewielką ilością piasków (rys. 1.3, 
barwa popielata na przekrojach geolo-gicznych). Bezpośrednio pod 
wymienioną warstwą zloka-lizowane są czwartorzędowe iły z pyłami 
i piaskami (rys. 1.3, barwa żółta). Natomiast poniżej tej warstwy 
występują kredowe łupki ilaste. W tabeli poniżej zestawiono 
parametry warstw geotechnicznych. 
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Rys. 1.3. Proces tworzenia trójwymiarowego modelu MES 
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Tab. 1.1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych 
dla warstw uwzględnionych w analizie [2] 
Nazwa/Sym. φ [o] c [kPa] γ [kN/m3] E0 [MPa] v [-] IL [-] 
Ił /II 6.75 25.0 19.56 9.1 0.3 0.80 

Łupki /III - - 21.49 500 0.4 - 

Droga - - 25 3000 0.3 - 

 
Wartości kąta tarcia wewnętrznego φ i spójności c, ciężaru 

objętościowego γ, stopień plastyczności IL, dobra-no na podstawie 
dokumentacji [2], natomiast moduły odkształcenia E0, współczynnik 
Poissona ν, przyjęto zgodnie z literaturą [4],[10]. 

Obszar osuwiska wraz z nasypem drogowym za-modelowano 
jako ośrodek trójwymiarowy. W analizie uwzględniono obszar 
zaznaczony na rys. 1.2 kolorem różowym. Założono przestrzenny 
stan naprężenia i od-kształcenia modelu. W modelowaniu ośrodka 
gruntowego wykorzystano hipotezę Culomba-Mohra, która jest  
z powodzeniem stosowana w geotechnice do symulacji większość 
zagadnień. Dostarcza ona wystarczająco wiarygodne wyniki ogólnej 
analizy nieliniowej gruntu (rys.1.4). 

 
Rys. 1.4. Porównanie hipotezy Culomba-Mohra, z rzeczywistym 
zachowaniem się ośrodka gruntowego [6] 

 
Wytężenie materiału w przyjętej hipotezie określone jest 

równaniem: 
 

cn   tan  (1.1) 

 
gdzie: 
τ- wytrzymałość na ścinanie gruntu [kPa] 
σn- naprężenia normalne [kPa] 
φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o] 
c -kohezja [kPa] 
 
Naprężenia styczne τ są powiązane tylko z naprężeniami 
normalnymi σn, na tej samej płaszczyźnie. Równanie Culomba-
Mohra opisuje sposób zniszczenia materiały (gruntu), gdy koło 
Mohra będzie styczne do krzywej Culomba. Pośrednie naprężenia 
główne σ2(σ1≥σ2≥σ3), nie są uwzględniane w zniszczeniu 
materiału. Kryterium Culomba-Mohra można zapisać w postaci 
naprężeń głównych, jako: 
 




cossin
22

3131 c





 (1.2) 

 
gdzie: 
σ1 i σ3- naprężenia główne [kPa] 
φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o] 
c -kohezja [kPa] 

Dla celów obliczeń numerycznych równanie Culomba-Mohra 
przedstawia się w postaci równania niezmienni-ków tensora 
naprężeń I1, J2 i kąta Lodego θ [6][11]: 
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(1.3) 

 
gdzie: 
f- funkcja zniszczenia 
g- funkcja plastyczności 
I 1- niezmiennik aksjatora naprężeń 
J2-niezmienniki dewiatora naprężeń 
φ - kąt nachylenia krzywej w zakresie sprężystym 
c -kohezja  
θ- kąt Lodego 
ψ –kąt nachylenia krzywej w zakresie plastycznym 
 

Kryterium Culomba-Mohra jest nieregularną hek-sagonalną  
piramidą z prostą w przestrzeni naprężeń jak widać to na rys. 1.5 
Kształt dewiatora w płaszczyźnie π (σ1+σ2+σ3=0) ma formę 
nieregularnego sześcianu. 
 

 
Rys. 1.5. Kryterium Culomba-Mohra w ujęciu naprężeń głównych 
wzdłuż osi naprężeń hydrostatycznych[6] 

 
W analizie przyjęto idealnie sprężysto-plastyczny model 

Culomba-Mohra bez wzmocnienia plastycznego. 
 

 
Rys. 1.6. Wykres zależności naprężeń od odkształceń sprężysto-
plastycznych w modelu Culomba-Mohra [6] 

 
Ograniczeniem modelu Culomba-Mohra jest liniowy charakter 

zniszczenia modelu. Kąt tarcia wewnętrznego nie zmienia się z 
ciśnieniem ograniczającym (ciśnieniem hydrostatycznym). Dodat-
kowo liniowy charakter zniszczenia gruntu, powoduje, że po prze-
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kroczeniu wytrzymałości na ścinanie powstają trwałe odkształcenia 
plastyczne i grunt nie przenosi już naprężeń (rys. 1.6). Bardzo 
często ośrodek gruntowy, szczególnie plastyczny posiada wytrzy-
małość rezydualną po przekroczeniu dopuszczalnych naprężeń 
stycznych. W wielu przypadkach pik naprężeń ścinających może nie 
być osiągnięty natychmiast przez wszystkie punkty na powierzchni 
poślizgu (rys. 1.7a [5]). Przekroczenie oporu ścinania, nie powoduje 
całkowitego zaniku wytrzymałości gruntu na ścinanie. Grunt charak-
teryzuje się pewną wytrzymałością rezydualną, (pkt. A rys. 1.7a). 
Wytrzymałość rezydualna na ścinanie  może spowodować lokalne 
wytężenia w punktach sąsiadujących (rys. 1.7b). Powoduje to redy-
strybucję naprężeń na punk-ty sąsiednie i możliwość wystąpienia  
w nowych punktach wytrzymałości rezydualnej. Jeśli proces naprę-
żeń rezydualnych jest kontynuowany, strefa zniszczenia może 
rosnąć aż konstrukcja stanie się niestabilna i ulegnie zniszczeniu. 
Konstrukcje ziemne posadowione na zboczach zbudowanych  
z gruntów plastycznych powinny być analizowane z uwzględnieniem 
wytrzymałości rezydualnej. Dokładniejsze zachowanie się ośrodka 
gruntowego można uzyskać stosując modele bazujące na szczegó-
łowych badaniach laboratoryjnych, tj.: model Cam-Clay, czy zmody-
fikowany model Culomba-Mohra. 

 
Rys. 1.7. Zmiana wytrzymałości gruntu wskutek przekroczenia 
naprężeń dopuszczalnych [5] 

 
W celu dokonania analizy wpływu drgań drogowych od pojaz-

dów, na stateczność  konstrukcji ziemnej i zbocza, przyjęto metodę 
polegającą na porównaniu naprężeń stycznych występujących  
w modelu do wytrzymałości gruntu na ścinanie. Stosunek otrzyma-
nych wielkości w analogiczny sposób, jak w przypadku metody 
redukcji wytrzymałości na ścinanie, określa zapas bezpieczeństwa  
i wskaźnik stateczności przy dynamicznym obciążeniu analizowanej 
konstrukcji ziemnej. Wskaźnik stateczności, wg tej metody wyzna-
cza się jako stosunek wytrzymałości gruntu na ścinanie (τmax) do 
maksymalnych naprężeń stycznych w przekroju (τmob), rys. 1.8). 

 

 
Rys. 1.8. Metoda względnych naprężeń stycznych(τrel)[7] 
 

mobrel

FoS





max1

  (1.4) 

 
gdzie: 
τrel- względne naprężenia styczne [-] 
τmax- granica wytrzymałości gruntu [kPa] 
τmob – naprężenia styczne w modelu [kPa] 
 

Trójwymiarowy model terenu zamodelowano elementami wyż-
szych rzędów o kształcie figur sześciobocznych (typ hexahedral, 
rys. 1.3 i rys. 1.9) 

 

Rys. 1.9. Element sześcioboczny użyty do dyskretyzacji modelu [6] 
 
Obciążenie modelu dostosowano do typu przeprowadzonej 

analizy. W analizie statycznej nasyp drogowy obciążono siłą sta-
tyczną równą 52.5 kN odpowiadającą naciskowi pojedynczego koła 
od obciążenia na oś wynoszącego 105kN [3]. Siły statyczne przyło-
żono w węzłach, w równomiernych odległościach odpowiadających 
szerokości osi i odległości pomiędzy poszczególnymi pojazdami, 
wzdłuż nawierzchni zamodelowanej w modelu. W analizie dyna-
micznej zasymulowano przejazd pojazdami z prędkościami: 4, 30, 
40, 50, 90 km/h (odpowiadało to częstotliwościom obciążenia  
w punkcie pomiarowym, równym: 0.80Hz, 3.60Hz, 4.40Hz, 5.35Hz i 
9Hz, przy założeniu, że dane obciążenie od pojazdów znajdzie się 
w danym węźle n razy w ciągu 1 sekundy trwania ruchu). Symulację 
przeprowadzono, przy użyciu sił skupionych przyłożonych w po-
czątkowych węzłach modelu oddalonych od siebie o rozstaw osi kół 
pojazdów. Źródło obciążenia od pojedynczego pojazdu, następnie 
było przesuwane na kolejne węzły nawierzchni w celu zasymulowa-
nia ruchu pojazdu. Wraz z przejazdem jednego pojazdu, symulowa-
no od razu przejazd następnego pojazdu oddalonego od pojazdu 
wcześniejszego o odstęp 3.0m. 

2. METODYKA ANALIZY NUMERYCZNEJ MODELU 

Analizę numeryczną modelu podzielono na dwa etapy. Etap 
pierwszy zawierał analizę statyczną polegającą na wyznaczeniu 
aktualnego współczynnika stateczności modelu, natomiast w etapie 
drugim zwrócono uwagę na dynamiczne oddziaływanie pojazdów 
na nasyp drogowy i ich wpływu na deformacje ośrodka gruntowego 
oraz stateczność nasypu (FoS).  

2.1. Etap pierwszy 

W pierwszym kroku analizy skupiono się na określeniu warto-
ści współczynnika stateczności analizowanego obszaru oraz wy-
znaczenia lokalizacji największych odkształceń postaciowych  
w modelu. W tym celu wykonano dyskretyzację modelu analizy 
331342 elementami skończonymi wyższych rzędów typu hexahe-
dral. Zastosowano warunki brzegowe w postaci przegubów prze-
suwnych względem osi pionowej, uniemożliwiając prze-mieszczenia 
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w kierunku poziomym, w dwóch prostopadłych kierunkach wzdłuż 
osi x i y. Przemieszczenia dolnej podstawy modelu zostały zablo-
kowane na wszystkich trzech kierunkach. Do modelowania ośrodka 
gruntowego, użyto w programie modelu gruntu opartego na prawie 
Culomba-Mohra, z parametrami podanymi w tab. 1.1. Analizę sta-
teczności modelu wykonano w programie MIDAS GTS NX®, przy 
wykorzystaniu metody redukcji wytrzymałości na ścinanie. Wyniki 
kroku pierwszego analizy pokazano na rys. 2.1 

 

 
Rys. 2.1. Powierzchnia poślizgu analizowanego obszaru. Wskaźnik 
stateczności równy 1.15 

 
Na rysunku 2.2 przedstawiono obszary z poszczególną warto-

ścią współczynnika stateczności (FoS). 
 

 
Rys. 2.2. Mapa wskaźników stateczności modelu [FoS] 

 
Analizowany obszar charakteryzuje się współczynnikiem sta-

teczności w granicach od 1.08 do 1.20. Wyznaczone wartości są 
znacznie niższe od wymagań zawartych w Rozporządzeniu [8] które 
określa, że ziemne budowle drogowe powinny charakteryzować się 
wskaźnikiem stateczności nie mniejszym niż 1.5.  W modelu domi-
nują obszary o współczynniku stateczności równym około 1.15.  
Najmniejsze wartości, równe 1.08 (kolor zielony), występują we 
wschodniej części modelu, bezpośrednio pod analizowanym nasy-
pem drogowym,  zaznaczonym na rys. 2.2 kolorem niebieskim, dla 
którego wskaźnik stateczności wyniósł 1.0, ponieważ materiał na-
wierzchni asfaltowej zamodelowano jako sprężysty, podobnie jak 
warstwę łupków kredowych (skała), zlokalizowaną w dolnej części 
modelu. Na rysunku 2.3 zasygnalizowano obszar największych 
przemieszczeń, które wystąpią przy utracie stateczności modelu. 

 

 
Rys. 2.3. Zasięg maksymalnych przemieszczeń występujących przy 
utracie stateczności 

 
Na podstawie analizy rozwoju zasięgu strefy poślizgu  

(rys. 2.1) przyjęto zasięg modelu do analizy dynamicznej ograniczo-
ny granicami powierzchni poślizgu, jako rejon najbardziej podatny 
na obciążenia. Analizowany obszar poddano również analizie nieli-
niowej, maksymalnego obciążenia statycznego, jakie przyłożone do 
nasypu drogowego spowoduje przekroczenie wytrzymałości na 
ścinanie modelu. Na rys. 2.4 przedstawiono wykres względnych 
naprężeń stycznych (τrel). Przy założeniu, że wszystkie pojazdy 
poruszające się po wyznaczonej trasie charakteryzować się będą 
obciążeniem przypadającym na oś pojazdu równym 116 kN/oś 
(obciążenie punktowe 58 kN), nastąpi utrata stateczności całego 
modelu. 

 
Rys. 2.4. Strefy względnych naprężeń stycznych (τrel) powstałych 
przy granicznym obciążeniu modelu 

 
Rys. 2.5 Przestawia obszary które uległy uplastycznieniu wsku-

tek osiągnięcia granicznej wartości wytrzymałości gruntu na ścina-
nie w statycznej analizie nieliniowej. 
 

 
Rys. 2.5. Obszary uplastycznienia gruntu wskutek przekroczenia 
wytrzymałości na ścinanie 
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Na rys. 2.5 wyraźnie zarysowywuje się powierzchnia poślizgu po-
wstała wzdłuż granic warstwy iłów miękko-plastycznych. 

2.2. Etap drugi 

W drugim kroku analizy skupiono się na określeniu wartości 
dynamicznego współczynnika stateczności modelu ograniczonego 
do strefy największych odkształceń postaciowych wyznaczonych  
w analizie statycznej. W tym celu wykonano dyskretyzację modelu 
analizy 152300 elementami skończonymi wyższych rzędów typu 
hehahedral. Zastosowano lepko-sprężyste warunki brzegowe. 
Zablokowano w trzech kierunkach węzły u pod-stawy modelu.  
Do modelowania ośrodka gruntowego, użyto w programie modelu 
gruntu opartego na prawie Culomba-Mohra, z parametrami poda-
nymi w tab. 1.1. Analizę dynamicznego wskaźnika stateczności 
wykonano w programie MIDAS GTS NX®. Określono również po-
stacie drgań własnych modelu, w celu wyznaczenia częstotliwości 
krytycznej. Wyniki zestawiono w tabeli 2.1. 

 
Tab. 2.1. Wartości własne i częstotliwości krytyczne  

drgań własnych modelu 
Numer drgań Częstotliwość rezonansowa[Hz] Prędkość obciążenia [km/h] 

1 0.58 3 

2 0.72 3.95 

3 0.74 4 

 
Na rys. 2.7 zestawiono wykresy zmian dynamicznego wskaź-

nika stateczności w czasie obciążenia modelu, dla punktów zlokali-
zowanych poniżej 2m od nawierzchni drogi oddalonych co 10 m 
(rys. 2.6). 

 

 
Rys. 2.6. Punkty pomiarowe do wyznaczenia dynamicznego 
wskaźnika stateczności, zlokalizowane w modelu 
 

Analiza niżej położonych punktów wykazała, że w większości 
punktów pojawiają się odkształcenia plastyczne i niestateczność 
miejscowa, w analizowanych punktach. Dynamiczny wskaźnik 
stateczności najszybciej ulega zmianie dla prędkości 40, 50 i 90 
km/h i stabilizuje się na pewnym poziomie. Natomiast dla tego 
samego przedziału czasu największą wartość wskaźnika stateczno-
ści mają punkty obciążone pojazdami poruszającymi się z prędko-
ścią 4km/h, jest to spowodowane tym, że w równym przedziale 
czasu, znacznie mniej pojazdów obciąży nawierzchnie niż w prze-
dziale 6s, jak dla pozostałych częstotliwości obciążeń. Analizując 
obciążenie modelu taką samą ilością pojazdów, dla prędkości 4km/h 
model osiąga najniższe wartości dynamicznych wskaźników sta-
teczności. 

 
 
 

 
Rys. 2.7. Zmiana wskaźnika stateczności (FoS) dla punktów obcią-
żonych pojazdami poruszającymi się z prędkością 4 km/h 

 
Analizując rys. 2.8 i porównując uzyskane wartości z analizy 

dynamicznych wskaźników stateczności, można zauważyć, że dla 
punktów 50m i 60m, zlokalizowanych na powierzchni poślizgu, 
wartości dynamicznych wskaźników stateczności są najmniejsze i 
osiągają wartości poniżej 2.0 dla pkt. 50m oraz dla pkt. 60m poniżej 
1.0. 

 

 
Rys. 2.8. Zmiana wskaźnika stateczności (FoS) dla punktów obcią-
żonych pojazdami poruszającymi się z prędkością 40 km/h 
 

Dla prędkości 40 km/h i 50 km/h (rys. 2.8 i rys. 2.9), po-dobnie 
jak w przypadku prędkości 4 km/h, najmniejsze wartości dynamicz-
nego wskaźnika stateczności są określone dla punktów zlokalizo-
wanych na czynnej po-wierzchni poślizgu. W tym przypadku warto-
ści wynoszą około 2.0 dla pkt. 50m i 1.0 dla pkt. 60m. Również dla 
prędkości 90 km/h, najmniejsze wartości dynamicznego wskaźnika 
stateczności występują dla punktów zlokalizowanych na czynnej 
powierzchni poślizgu. Podobnie jak dla pozostałych punktów rów-
nież w tym przypadku (rys. 2.10), następuje ustabilizowanie współ-
czynnika stateczności do wartości zbliżonej z wynikami uzyskanymi 
dla mniejszych prędkości 

 

 
Rys. 2.9. Zmiana wskaźnika stateczności (FoS) dla punktów obcią-
żonych pojazdami poruszającymi się z prędkością 50 km/h 
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Rys. 2.10. Zmiana wskaźnika stateczności (FoS) dla punktów ob-
ciążonych pojazdami poruszającymi się z prędkością 90 km/h 
 

Na rys. 2.11 i 2.12 przedstawiono zmiany dynamicznego 
wskaźnika stateczności w punktach zlokalizowanych na czynnej 
powierzchni poślizgu, dla różnych prędkości ruchu pojazdów samo-
chodowych. Na rys. 2.11 i 2.12 wyraźnie widać wpływ częstotliwości 
obciążenia na szybkość zmiany dynamicznego wskaźnika statecz-
ności. Obciążenie odpowiadające przejazdowi pojazdu z prędkością 
90km/h powoduje najszybszy spadek wskaźnika stateczności w 
czasie i ryzyko powstania dodatkowych deformacji trwałych na 
obszarze czynnego osuwiska, pochodzącego od obciążenia dyna-
micznego nawierzchni drogowej. 
 

 
Rys. 2.11. Zmiana wskaźnika stateczności (FoS) dla punktu 50m, 
obciążonego różnymi prędkościami ruchu pojazdów samochodo-
wych 
 

 
Rys. 2.12. Zmiana wskaźnika stateczności (FoS) dla punktu 60m, 
obciążonego różnymi prędkościami ruchu pojazdów samochodo-
wych 
 

PODSUMOWANIE 

Analiza rozwoju powierzchni poślizgu modelu i związanych  
z nimi maksymalnymi przemieszczeniami wykazała zgodność zało-
żeń modelu z rzeczywistością. Zlokalizowane deformacje modelu 
pokrywają się z de-formacjami terenu i nawierzchni zaobserwowa-
nymi pod-czas wizji lokalnej (patrz rys. 1.1 i rys. 2.13) 

 

Rys. 2.13. Przemieszczony fragment masywu ziemnego u podnóża 
analizowanego osuwiska 
 

Analizując dynamiczne wskaźniki stateczności można zauwa-
żyć, że najmniejsze wartości wskaźników uzyskują punkty zlokali-
zowane na czynnej powierzchni poślizgu (rys. 1.1). Dla wybranych 
przedziałów czasowych obciążeń, można byłoby stwierdzić, że po 
analizowanym osuwisku pojazdy powinny się poruszać z prędko-
ściami jak najmniejszymi, zbliżonymi do prędkości 4km/h, jednak 
należy zwrócić tutaj uwagę, że dla takiej samej ilości pojazdów 
obciążających dane osuwisko, uwzględniając szerszy przedział 
czasowy, również prędkość 4km/h nie jest optymalna do zastoso-
wania. Wprawdzie dla pozostałych prędkości wskaźnik stateczności 
szybko maleje do pewnego ustabilizowanego poziomu. Dla prędko-
ści 4km/h, ze względu na powolniejszy charakter zmian obciążenia 
ustabilizowanie się wskaźnika stateczności przebiega dłużej, nie-
mniej staje się on zbieżny do wyników uzyskanych z innymi często-
tliwościami drgań, a dla punktów znajdujących się na czynnej po-
wierzchni poślizgu, praktycznie zmiana prędkości nie wpływa na 
szyb-kość zmian dynamicznego wskaźnika stateczności (pkt. 50m i 
pkt. 60m). Na podstawie uzyskanych obserwacji i obliczeń, można 
stwierdzić, że drgania drogowe propagują największe strefy defor-
macji na czynnej powierzchni poślizgu. Ma to odzwierciedlenie w 
wizji lokalnej osuwiska, gdzie na nawierzchni drogowej zaobserwo-
wano spękania podłużne, zgodne z kierunkiem ruchu osuwiska. Dla 
lepszego zobrazowania rozwoju stref deformacji plastycznych nale-
żałoby się w modelu numerycznym posłużyć modelami ściśle pla-
stycznymi, np. zmodyfikowanym modelem Culomba-Mohra, czy 
modelem Cam-Clay, które umożliwiłyby uwzględnienie również 
wytrzymałości resztkowej gruntu.  

Zastosowanie kompleksowej analizy numerycznej uwzględnia-
jącej trójwymiarową geometrię warstw geotechnicznych oraz prze-
strzenny charakter działania obciążenia jest zagadnieniem złożo-
nym i czasochłonnym, niemniej pozwala uzyskać interesujące wyni-
ki w zakresie lokalizacji powierzchni poślizgu, miejsc najbardziej 
zagrożonych dynamicznym oddziaływaniem pojazdów, oraz przewi-
dzenia zmian wytrzymałości ośrodka wskutek zmieniających się 
obciążeń dynamicznych. Powoduje to, że jednym z głównych pro-
blemów transportu samochodowe na terenach górzystych są obsza-
ry zagrożone osuwiskami, powodującymi bardzo często ogranicze-
nia w prędkości pojazdów, a niekiedy awarie i zagrożenie właściwe-
go funkcjonowania transportu na tych terenach. 
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The system of geological layers with dehydration and a dense 
network building, with a large infrastructure of road crossing 
slopes and detrimental to the natural drainage of rain water in-
creases the risk of mass movements. 

Influence of road vibrations on propagation deformations 
along the active slip surface and embankment stability  

in landslide areas 

Paper discussed the influence of road vibrations on 

propagation deformations along the active slip surface and 

embankment stability in landslide areas. The layout of the 

geotechnical layers with their saturation and a dense network 

buildings with a large count of infrastructure of road cross-

ing slopes  and detrimental to the natural drainage of rain 

water increases the risk of mass movements. The occurrence 

of active landslides along the road embankment construction 

is associated with the failure of the road surface. This makes 

it necessary introduction of restrictions on speed moving 

vehicles, and causes significant difficulties in road transport. 

Changing the frequency of the load can affect the propaga-

tion of active deformation along the slip surface. Index of 

stability coming from variables loads were determined based 

on the method of relative shear stress. The calculations were 

made in the program MIDAS GTS NX®. The results of the 

calculations used to the provisional conclusion on the impact 

of the frequency of load change on the dynamic indicator of 

stability. 
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