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.Konstrukcje gruntowo-powłokowe to bu-

dowle, w których istotną rolę odgrywa za-

sypka gruntowa. Podczas układania zasypki 

istnieje wysokie ryzyko awarii ze względu 

na możliwość przekroczenia maksymalnych 

naprężeń w kluczu powłoki konstrukcji. 

Naprężenia te możemy zredukować dzięki 

zabiegowi nazywanemu balastowaniem 

konstrukcji. Balastowanie powłoki obiek-

tów gruntowo-powłokowych jest zabie-

giem technologicznym, mającym na celu 

zredukowanie wypiętrzenia oraz wcześniej 

wspomnianych naprężeń w kluczu powło-

ki. Zabieg ten wykonuje się w momencie, 

gdy podczas układania zasypki gruntowej 

zauważono zbyt duże deformacje powłoki, 

które znacząco odbiegają od założeń pro-

jektowych. Obecnie stosowane metody do 

wyznaczania wpływu balastu na powłokę 

zostały wyprowadzone na podstawie sche-

matów prętowych nie uwzględniających 

oddziaływania gruntu na konstrukcję. W tym 

artykule opracowano nomogram służący 

do określenia wpływu balastu na powłokę 

obiektów gruntowo-powłokowych na pod-

stawie analizy w programie Plaxis3D. 

Metody balastowania konstrukcji

Obciążenie „balast” Q zostaje przyłożone w 

koronie powłoki podczas układania zasyp-

ki oraz zostaje zdjęte, gdy poziom zasypki 

osiągnie poziom korony.  Od tego momentu 

rolę balastu pełni zasypka układana ponad 

koroną powłoki. Jedną z najczęściej stoso-

wanych możliwości jest obciążenie kon-

strukcji w koronie powłoki za pomocą m.in. 

płyt drogowych układanych w kluczu po-

włoki (Rys. 1). Inną możliwością jest wykona-

nie koryta z blachy i ułożenie w nim zasypki 

gruntowej (balastowanie zasypką gruntową) 

(Rys. 2). Wykonanie balastu możliwe jest 

także poprzez budowę betonowego żebra 

usztywniającego. 

 Rysunek 3 przedstawia zmierzone prze-

mieszczenia w kluczu powłoki podczas ukła-

dania zasypki na wybudowanym obiekcie. 

Obiekt ten miał rozpiętość 12.02m oraz wy-

sokość 9,89m. Możemy zauważyć, że gdyby 

nie wykonano balastowania powłoki, mogło 

by dojść do awarii konstrukcji. Proporcja wy-

piętrzenia do rozpiętości podczas układania 

zasypki osiągnęła wartość 2,7% (gdy zasyp-

ka była ułożona na wysokości 8m), dzięki ba-

lastowaniu osiągnięto w/L na poziomie 3,2% 

w końcowej fazie budowy obiektu.

Metoda analityczna

Dotychczasowy sposób wyznaczania wpły-

wu balastowania na powłokę oparty był na 

poniższym wzorze (1):

 

   

(1)

gdzie: 

� – parametr odczytywany z nomogramu 

(rys. 4.), 

D – rozpiętość konstrukcji [m], 

EI – sztywność powłoki [kPa*m4], 

Q – obciążenie od balastu [kN/m].
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4. Nomogram służący do wyznaczenia parametru �. 

Gdzie α opisuje wysokość ułożenia zasypki gruntowej patrz wzór nr 2
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Parametr 
 opisuje wysokość ułożenia za-

sypki gruntowej, który wyznacza się ze wzo-

ru:

 
   

(2)

gdzie: 

H – wysokość powłoki [m],

zg – wysokość ułożenia zasypki gruntowej 

[m], 

R – promień powłoki w kluczu konstrukcji 

[m].

Niestety wadą tej metody jest sposób wy-

znaczenia parametru �, ponieważ został 

on określony na podstawie obliczeń bazu-

jących na płaskich schematach ramowych 

nie uwzględniających współpracy powłoki 

z zasypką gruntową. W następnym rozdziale 

przedstawiono zatem obliczenia zagadnie-

nia w układzie trójwymiarowym uwzględ-

niającym współpracę stalowej konstrukcji z 

zasypką gruntową.

Modele obliczeniowe i analiza wyników 

z obliczeń numerycznych

Na potrzeby badań opracowano trzy mode-

le obliczeniowe w programie Plaxis3D, któ-

re różniły się rodzajem powłoki oraz siłą Q 

imitującą balast. Wspólnym parametrem dla 

rozpatrywanych modeli była rozpiętość kon-

strukcji (10m), kształt powłoki (kołowy) oraz 

rodzaj zasypki. Każdy model obliczeniowy 

podzielony został na kilkadziesiąt etapów 

obciążania powłoki. Zamodelowano efekt 

sprężenia zasypką gruntową, który wystę-

puje w rzeczywistości. Przyjęto następujące 

modele obliczeniowe:

„A” powłoka MP150x50x7mm, obciążenie li-

niowe Q=1kN/m,

„B” powłoka MP200x55x4mm, obciążenie li-

niowe Q=10kN/m,

„C” powłoka MP150x50x7mm, obciążenie li-

niowe Q=10kN/m.

Ze względu na wymagania specyfi kacji dla 

tego typu obiektów inżynieryjnych nie ana-

lizowano przypadków uwzględniających 

różne ośrodki gruntowe. Wytyczne bowiem 

nakazują używanie do budowy mostów 

gruntowo-powłokowych gruntu niespoiste-

go o wysokim stopniu zagęszczenia, dużym 

kącie tarcia wewnętrznego oraz o wysokim 

stopniu fi ltracji. Zasypka w takich obiektach 

traktowana jest jako materiał konstrukcyjny 

[4, 5]. Nie brano pod uwagę modelowa-

nia strefy kontaktu zasypki gruntowej ze 

stalową powłoką, umożliwiono poślizg w 

modelu pomiędzy tymi elementami. W rze-

czywistości na powłokę układana jest folia 

a następnie grunt. Takie rozwiązanie powo-

duje brak zjawiska tarcia pomiędzy dwoma 

materiałami konstrukcyjnymi. [1,4,5].

 Pierwszy model obliczeniowy wykonano 

na powłoce o kształcie kołowym, średnicy 

10m. Powłoka zamodelowana została z bla-

chy MP150x50x7mm, co daje parametr po-

datności powłoki � o wartości 26000 [1,2,3]. 

Tak dobrany parametr �,  umożliwił zaob-

serwowanie znacznych deformacji powłoki 

(powłoka nie jest przesztywniona). Zasypkę  

gruntową wykonano w 24 etapach, gdzie 

pojedyncza warstwa gruntu ma grubość 

30cm. Ze względu na znaczne deformacje 

model obliczeniowy uwzględnia nielinio-

wość geometryczną badanej konstrukcji. 

Parametry zasypki gruntowej to Eg = 100 

000kPa, �g = 18kN/m,  = 30o.  Obciążenie 

balastem przyjęto jako liniowe, przyłożo-

ne w kluczu powłoki o wartości Q=1kN/m, 

przykładano je na każdym etapie układania 

zasypki, następny poziom układania zasypki 

odnosił się do wcześniejszego z pominię-

ciem etapu z balastem. 

 Kolejny model obliczeniowy został opra-

cowany w oparciu o  pierwszy za wyjątkiem 

sztywności powłoki oraz wartości obciąże-

nia balastem Q. Analizę tą wykonano w celu 

sprawdzenia wpływu zmiany sztywności 

powłoki oraz wartości obciążenia balastem 

na współczynnik �.

 Zauważono, że zmiana sztywności po-

włoki oraz wartości obciążenia w jej kluczu 

nie ma znaczącego wpływu na zmianę pa-

rametru �. Zauważono również znaczące 

różnice pomiędzy wynikami analizy nume-

rycznej a danymi zawartymi w literaturze. Na 

rysunku 6 przedstawiono różnicę w warto-

ściach. Zaobserwowano dwukrotne różnice 

w parametrze �. Różnice te wynikają naj-

prawdopodobniej z braku uwzględnienia 

współpracy zasypki gruntowej z powłoką w 

obliczeniach zawartych w literaturze pod-

czas wyznaczania parametru � (bark parcia 

czynnego i biernego zasypki gruntowej na 

powłokę w � z literatury).
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7. Wykres porównawczy dla parametru �.
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 Aby mieć pewność, że wyniki numerycz-

nej analizy nie są  błędne postanowiono 

wykonać optymalizację modelu oblicze-

niowego, w którym zwiększono liczbę ele-

mentów skończonych zmniejszając ich roz-

miar. Wykonano to w celu wyeliminowania 

ewentualnych zaburzeń lokalnych. Model 

sprawdzający posiadał ok. 300000 elemen-

tów skończonych w porównaniu z ok. 60000 

w dwóch poprzednich. Wyniki obliczeń nu-

merycznych pozwoliły na wyrysowanie no-

mogramu porównawczego (wyk. 7).

 Z powyższego wykresu można zaobser-

wować, że różnice pomiędzy wynikami z 

analizy uproszczonej a numerycznej anali-

zy o zagęszczonej siatce są mało znaczące. 

Można więc stwierdzić, iż przeprowadzone 

obliczenia zostały wykonane prawidłowo 

i dalsza optymalizacja badań nie jest ko-

nieczna. Współczynnik � wykorzystywany 

do określenia zmiany wypiętrzenia od ba-

lastowania został prawidłowo określony. W 

celu wyrysowania nomogramu  parametru 

� posłużono się wartościami z obliczeń nu-

merycznych oraz przekształconym wzorem 

nr [1], gdzie niewiadomą był �.

 Otrzymana krzywa utworzona została na 

podstawie analizy wyników z badań nume-

rycznych. Obliczenia te uwzględniły współ-

pracę  zasypki gruntowej ze stalową powło-

ką, dlatego więc można uznać je za bardziej 

wiarygodne. Zarówno krzywa zamieszczona 

w literaturze [1,2,3] jak i przeprowadzone 

badania nie zawierają sprawdzenia w ba-

daniach terenowych.  W celu skorzystania z 

podanego wyżej nomogramu parametr 
 

określamy według wzoru nr (2). Odczytując 

wartość � w prosty sposób określamy ugię-

cie powłoki w koronie korzystając ze wzoru 

nr (3). Wykonano również linię trendu dla 

otrzymanego nomogramu na podstawie 

funkcji wielomianu, pomocną przy oblicze-

niach komputerowych dzięki zapisowi funk-

cyjnemu zależności parametru � od 
:

 
  

(3)

Wnioski

W przedstawionych rozważaniach zwró-

cono uwagę na niedoskonałość obecnego 

sposobu wyznaczania ugięcia powłoki od 

balastowania. Przedstawiono sposób analizy 

numerycznej w celu określenia współczyn-

nika �. Opracowane numeryczne modele 

uwzględniają współpracę powłoki z zasyp-

ką gruntową. Uwzględniono parcie bierne 

i czynne zasypki gruntowej, jak i również 

etapowe układanie zasypki gruntowej, co 

powoduje efekt sprężenia powłoki obiek-

tów gruntowo-powłokowych. W artykule 

zaprezentowano nomogram, który może 

posłużyć do określenia ugięcia powłoki przy 

zastosowaniu balastu. Zauważono, iż współ-

czynnik � przedstawiany w dotychczasowej 

literaturze, nie uwzględniający współpracy 

gruntu z konstrukcją jest dwukrotnie więk-

szy (przy 
 = 1,7) niż opracowany podczas 

badań. Zaprezentowane wyniki należy 

sprawdzić na istniejącym obiekcie. �
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