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Rys. 1. Podzia  na sekcje cian szczelinowych segmentu 
SR-02, km 8+430,00 [9, 10]

Rys. 2. Schemat obliczeniowy – prace przy wykonaniu 
p yty dennej (Trasa S8 – odcinek Radiowa) [5, 7, 8]

1. Wprowadzenie

Powszechnie stosowanym rozwi zaniem staj  si  

ciany szczelinowe, które w po czeniu ze stropami 

oraz p yt  fundamentow  tworz  obudow  wykopu 

lub fundament skrzyniowy. Stanowi  one niejedno-

krotnie jedyn  alternatyw  dla klasycznych metod 

fundamentowania w przypadku, gdy nie mo na zasto-

sowa  tradycyjnego wykopu ze wzgl du na ograni-

czon  powierzchni  [1, 2, 4].

W niniejszym artykule omówiono przyk ad wyko-

rzystania cian szczelinowych jako konstrukcji opo-

rowej, która stanowi zabezpieczenie wykopu drogi 

ekspresowej S8. Przedstawiono sposób ich projekto-

wania, który ró ni si  od metod stosowanych w przy-

padku klasycznych cian oporowych lub cianek 

szczelnych.

Celem pracy jest analiza stateczno ci obudowy g -

bokiego wykopu na drodze ekspresowej S8 – Trasy 

Armii Krajowej w Warszawie. W obliczeniach wy-

korzystano program PLAXIS wersja 8.5.0.1133 [6]. 

Uwzgl dniaj c kolejne fazy realizacji inwestycji, osza-

cowano si y wewn trzne wyst puj ce w cianach 

szczelinowych.

Obudowa wykopu – obliczenia

z wykorzystaniem programu PLAXIS
Dr in . Simon Rabarijoely, mgr in . ukasz Stolc, SGGW, Warszawa

2. Zakres oblicze

Do analizy przyj to segment SR-02 o d ugo ci 20 m 

(rys. 1 i 2) po o ony pomi dzy osiami 2 i 3 (km 8+430 

do km 8+450). ciany szczelinowe na tym odcinku 

maj  grubo  80 cm i s  posadowione na g boko ci 

oko o 13 m. W pod o u zalegaj  grunty piaszczyste 

(g ównie piaski drobne i pylaste) z przewarstwieniami 

gruntów spoistych w postaci py ów i glin piaszczys-

tych. Obliczenia wykonano dla cian strony lewej, 

poniewa  w tym obszarze wyst puj  bardziej zró -
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nicowane warunki gruntowe (wspomniane przewar-

stwienia gruntów spoistych). Poziom wody gruntowej 

znajduje si  na g boko ci oko o 5,8 m ppt [9][10].

Z powodu dosy  skomplikowanego schematu sta-

tycznego, analiz  przemieszcze  cian szczelino-

wych przeprowadzono za pomoc  programu kom-

puterowego PLAXIS, wersja 8.5.0.1133 [6] (licencja 

dla Katedry Geoin ynierii, SGGW w Warszawie). 

Program dzia a w oparciu o Metod  Elementów 

Sko czonych (MES) oraz model gruntu Coulomba-

Mohra (tabele 1, 2, 3 i 4). Przemieszczenia wyzna-

czono z uwzgl dnieniem poszczególnych faz reali-

zacji obiektu.

Obliczenia w programie PLAXIS przeprowadzono 

z uwzgl dnieniem wszystkich etapów robót. Zosta y 

one podzielone na nast puj ce fazy:

Faza 1 – wykonanie cian szczelinowych oraz wie ca 

elbetowego,

Faza 2 – wykonanie przes ony przeciwfiltracyjnej,

Faza 3 – wykonanie wykopu do poziomu zakotwienia 

oraz wykonanie kotwi gruntowych,

Faza 4 – odwodnienie gruntu ograniczonego ciana-

mi szczelinowymi i przes on  przeciwfiltracyjn ,

Faza 5 – wykonanie wykopu do poziomu projekto-

wanego,

Faza 6 – wykonanie p yty dennej,

Faza 7 – wykonanie 2,5 m zasypki z gruntu niespo-

istego, w której zostanie wykonany sta y drena  oraz 

konstrukcja nawierzchni drogowej,

Faza 8 – usuni cie zakotwienia.

Wed ug danych projektowych, ca kowita d ugo  

zakotwienia wynosi 20 m, no no  kotew jest równa 

600 kN, natomiast k t nachylenia wzgl dem pozio-

mu wynosi 20°. Z powodu braku dok adniejszych 

danych, przyj to w obliczeniach komputerowych 

d ugo  bu awy no nej równ  10 m oraz d ugo  

ci gna kotwy równ  10 m (w sumie 20 m). No no  

ci gna na potrzeby programu PLAXIS przyj to równ  

EA = 2,5×105 kN/m (wed ug rozwi za  proponowa-

nych przez twórców programu). Wyniki oblicze  oraz 

zestawienie przyj tych w obliczeniach parametrów 

gruntu i materia ów dla ciany, p yty dennej oraz 

kotwi gruntowych przedstawiono na rysunkach 3a, 

3b, 3c, 3d, 3e i 3f [5].

3. Analiza wyników

Na podstawie oblicze  wykonanych programem 

PLAXIS wersja 8.5.0.1133 [6] stwierdzono, e najwi k-

sze przemieszczenia ciany szczelinowej wyst puj  

w koronie ciany. Natomiast przemieszczenia w pozio-

mie posadowienia s  na tyle niewielkie (nie przekracza-

j  5 mm), e mog  zosta  pomini te. W pierwszej fazie 

robót, tzn. po wykonaniu cian i wie ca, przemieszcze-

nia korony ciany s  nieznaczne i osi gaj  warto ci: 

1,61 mm przemieszenie poziome oraz 4,45 mm – pio-

nowe. Wykonanie przes ony przeciwfiltracyjnej (faza 

2) nie wp ywa znacz co na zachowanie si  ciany. 

Przyrost przemieszcze  nie przekracza 1 mm. Dopiero 

wykonanie wykopu do poziomu zakotwienia (faza 3) 

sprawia, e warto  przemieszcze  poziomych wra-

sta do 4,43 mm, natomiast pionowych do 6,79 mm. 

Najwi kszy wp yw na przyrost przemieszcze  ciany 

ma wykonanie wykopu do poziomu posadowienia 

p yty fundamentowej (faza 5). Przemieszczenia pozio-

me w kierunku wykopu osi gaj  warto  17,10 mm, 

natomiast pionowe – 16,93 mm. W ostatniej fazie robót 

tj. po usuni ciu kotwi gruntowych, przemieszczenia 

poziome w kierunku wykopu wrastaj  do 24,74 mm, 

a pionowe do 25,04 mm.

Tabela 1. Parametry gruntowe do interfejsu i do modelu Coulomba-Mohra

Lp.
Nazwa 
warstw

Warunek 
przep ywu

γ
unsat

[kN/m3]
γ

sat

[kN/m3]

k
x

[m/doba]
k

y

[m/doba]
ν

[-]

E
ref

[kN/m2]
c

ref

[kN/m2]
φ

[o]
Ψ

[o]

1 IIc z odp ywem 19,0 19,0 8,640 8,640 0,3 42000,0 0,1 30,0 0,0

2 Id bez odp ywu 21,0 21,0 0,0864 0,0864 0,25 20000,0 26,0 15,0 0,0

3 Ic bez odp ywu 22,0 22,0 0,0860 0,0860 0,30 36000,0 35,0 20,0 0,0

4 IIf z odp ywem 20,0 20,0 8,640 8,640 0,30 65000,0 0,1 31,0 0,0

5 zasypka z odp ywem 18,0 18,0 8,640 8,640 0,30 65000,0 0,1 35,0 0,0

Tabela 2. Materia  zestawów danych – p yty

Lp.
Rodzaj 

konstrukcji
Materia

EA
[kN/m]

EI
[kNm2/m]

W
[kN/m3]

ν

[-]
Mp

[kNm/m]
Np

[kN/m]

1 ciana spr ysty 2,56 107 1,364 106 20,0 0,20 1,0 1015 1,0 1015

2 p yta denna spr ysty 2,56 107 1,364 106 20,0 0,20 1,0 1015 1,0 1015

3 przes ona spr ysty 1,0 107 8,34 105 20,0 0,20 1,0 1015 1,0 1015

Tabela 3. Materia  zestawów danych – kotwice

Lp.
Rodzaj 

konstrukcji
EA

[kN/m]
F

max,comp

[kN/m]
F

max,tens

[kN/m]

1 ci gno 1,3333 105 6,6667 1014 6,6667 1014

Tabela 4. Materia  zestawów danych – geosiatki

Lp.
Rodzaj 

konstrukcji
Materia

EA
[kN/m]

Np
[kN/m]

1 bu awa spr ysty 1,0 105 1,0 1010
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Obecnie trwaj  jeszcze roboty budowlane na rozpa-

trywanym obiekcie i kotwy gruntowe nie zosta y zde-

montowane. Nie ma równie  wykonanych pomiarów 

przemieszcze  konstrukcji.

4. Podsumowanie

ciany szczelinowe maj  szerokie zastosowanie jako 

obudowy g bokich wykopów, przegrody szczel-

Rys. 3a. Przemieszczenie w z owe [5] Rys. 3d. Przemieszczenie w z owe [5]

Rys. 3b. Przemieszczenie pionowe [5] Rys. 3e. Przemieszczenie pionowe [5]

Rys. 3c. Przemieszczenie poziome [5] Rys. 3f. Przemieszczenie poziome [5]
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ne, fundamenty wysokich budynków z podziemiami 

o kilku kondygnacjach, s  coraz cz ciej stosowa-

ne w budownictwie komunikacyjnym przy budowie 

tuneli oraz dróg przebiegaj cych poni ej powierzchni 

terenu. G ówn  zalet  tego typu konstrukcji jest fakt, 

e umo liwiaj  realizacj  g boko posadowionych fun-

damentów bez konieczno ci wykonywania szeroko-

przestrzennych wykopów. Nie wymagaj  one du ych 

placów budowy, mog  by  wykonywane w bliskim 

s siedztwie istniej cych obiektów. Wszystkie wymie-

nione czynniki sprawiaj , e ciany szczelinowe sta-

nowi  dobre i cz sto jedyne mo liwe do realizacji 

rozwi zanie w du ych miastach o g stej zabudowie.

Analiza zachowania si  cian szczelinowych w kolej-

nych fazach budowy, któr  wykonano za pomoc  pro-

gramu komputerowego PLAXIS, wykaza a, e najwi k-

sze przemieszczenia konstrukcji wyst puj  w koronie 

ciany. ciana odkszta ca si  w kierunku wykopu. 

Najwi kszy przyrost warto ci przemieszcze  stwier-

dzono w fazie g bienia wykopu do poziomu posado-

wienia p yty fundamentowej. Przemieszczenia poziome 

i pionowe osi gaj  warto ci graniczne (oko o 25 mm) 

po usuni ciu zakotwienia.

Warto ci przemieszcze  ciany w poziomie posa-

dowienia s  minimalne. Nie stwierdzono mo liwo ci 

nadmiernego osiadania cian szczelinowych.

Wyst puj ce w pod o u gruntowym piaski, o stop-

niu zag szczenia I
d
 = 0,7 stanowi  dobr  podstaw  

do posadowienia cian szczelinowych.

Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk  

MNiSW w latach 2009–2012 jako projekt badawczy nr 

N N506 432436.
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KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIA Y/MODERNIZACJA

1. Rodzaje konstrukcji i ich 
parametry

U ycie konstrukcji z kszta tow-

ników PVC jest obecnie bardzo 

powszechne. Znajduj  one swoje 

zastosowanie w ró nych warun-

kach rodowiska naturalnego oraz 

w budynkach i pomieszczeniach 

o bardzo ró nym przeznaczeniu. 

W zale no ci od warunków, w któ-

Analiza termiczna konstrukcji ramy 

okiennej z PVC
Dr hab. in . Edward Michlowicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,

mgr in . Rafa  Kara , OKNOPLAST Kraków

rych si  znajduj , musz  posiada  

odpowiednie parametry.

Podstawowymi parametrami cha-

rakteryzuj cymi okienne konstruk-

cje z PVC s :

– statyka konstrukcji,

– szczelno  konstrukcji,

– w a ciwo ci antyw amaniowe,

– w a ciwo ci akustyczne,

– w a ciwo ci cieplne.

Najwa niejszym czynnikiem 

jest statyka konstrukcji, ponie-

wa  konstrukcja musi spe nia  

wymagania wytrzyma o ciowe 

dla bezpiecze stwa u ytkownika. 

Jest ona zale na od momentów 

bezw adno ci profili stalowych 

zastosowanych w konstrukcji. 

Ten parametr decyduje o tym, czy 

pod naporem wiatru konstrukcja 

ugnie si  w granicach bezpiecz-

nych warto ci, które nie spowo-


