10. Budowa numerycznego modelu konsolidacji z wykorzystaniem narzędzi
GIS na przykładzie istniejącego obiektu budowlanego
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10.1 Zakres prac przy budowie modelu numerycznego
Niniejszy wykład zawiera omówienia trójwymiarowego modelu numerycznego gruntu
otaczającego obiekt w oparciu o teorię ośrodków dwufazowych i wykonanie obliczeń
numerycznych odkształceń fundamentu metodą MES.
Zakres pracy przewiduje:
1. Analizę warunków geologiczno – inżynierskich obszaru inwestycji. Zebranie
danych z obserwacji i pomiarów w zakresie geotechniki.
2. W oparciu o dane archiwalne i pomiarowe budowa trójwymiarowego modelu
gruntu. Wykonania obliczeń konsolidacji gruntów i odkształceń płyty
fundamentowej.
10.2 Wprowadzenie
10.2.1 Opis obiektu budowlanego
Obiekt Afrykarium zastał otwarty w dniu 26 października 2014 r. Projekt obiektu powstał
w pracowni ArC2 Fabryka Projektowa. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Intersystem.
Afrykarium to unikatowy kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze
środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. W 19 akwariach i basenach prezentowane są
zwierzęta zamieszkujące plaże i rafę koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, krainę Wielkich
Rowów Afrykańskich, głębię Kanału Mozambickiego, plaże Wybrzeża Szkieletów (Namibia) i
Dżunglę dorzecza Kongo.
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Rys 10.1 Budynek Afrykarium-Oceanarium we wrocławskim ZOO.
W całym Afrykarium, tj. basenach ekspozycyjnych, filtrach, odstojnikach oraz
kilometrach rur będzie w obiegu 15 000 000 litrów wody, czyli 15 000 m3.
Przefiltrowanie, czyli wymiana wody w każdym zbiorniku trwa około godziny. Dla
wyprodukowania wody identyczne słonej do wody morskiej potrzebne jest około 140 ton soli.
Objętość poszczególnych akwenów:
1. Basen Morza Czerwonego - około 900 m3
2. Basen rekinów - 3100 m3
3. Basen hipopotamów - około 715 m3
4. Basen manatów - około 1250 m3
5. basen krokodyli - 260 m3
6. Basen kotików - 3600 m3
7. Basen pingwinów - 2460 m3[1]
10.2.2 Lokalizacja Afrykarium
Obiekt Afrykarium lokalizuje się na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.
Ogród Zoologiczny znajduje się na osiedlu Biskupin, we wschodniej części Wrocławia, w
dzielnicy Śródmieście.
Na północy teren Zoo graniczy z ulicą Wróblewskiego. Z południa i zachodu teren Zoo
otoczony rzeką Odrą – rys. 10.2.
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Rys. 10.2 Mapa topograficzna Wrocław-Biskupin 1:10 000
10.2.3 Warunki i badania geologiczne
W celu określenia warunków gruntowo-wodnych pod obiektem Afrykarium na terenie
Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, firma Geoskop s.c. przeprowadziła następujące prace:
1) prace terenowe:
• wytyczenie 11 geotechnicznych otworów badawczych,
• wytyczenie 14 geotechnicznych sondowań statycznych CPT,
• 2 geotechniczne otwory badawcze o głębokości 8,0 m p.p.t. – łącznie 16,0 mb,
• 6 geotechnicznych otworów badawczych o głębokości 12,0 m p.p.t. – łącznie 72,0 mb,
• 3 geotechniczne otwory badawcze o głębokości 15,0 m p.p.t. – łącznie 45,0 mb,
• 14 sondowań sondą statyczną CPT o łącznym metrażu 159 m.b.,
• badania makroskopowe gruntów,
2) prace laboratoryjne:
• oznaczenie parametrów fizyko - mechanicznych gruntów,
• oznaczenie agresywności wody podziemnej w stosunku do konstrukcji betonowych i
żelbetowych;
3) prace kameralne:
• przekroje geotechniczne,
• karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych,
• karty dokumentacyjne sondowań geotechnicznych sondą statyczną CPT,
• karty badań laboratoryjnych,
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• tekst opracowania z wnioskami.
W trakcie podanych powyżej prac, w 2008 r., było wykonano jedenaście otworów
badawczych oraz czternaście sondowań sondą statyczną CPT do maksymalnej głębokości
15,0 m p.p.t. W strukturze podłoża były rozpoznane neogeńskie grunty spoiste, niespoiste i
spoiste organiczne oraz grunty nasypu niekontrolowanego.
Na całym badanym obszarze pod powierzchnią terenu znajduje się warstwa nasypu
niekontrolowanego o grubości 1,0 ÷ 2,6 m. Pod nasypami występują gliny i gliny piaszczyste,
o grubości 0,3 ÷ 2,4 m. Pod nasypami stwierdzono występowanie glin pylastych, których
grubość wynosi 0,8 ÷ 1,4 m. Pod glinami oraz namułami gliniastymi, a w pozostałych otworach
bezpośrednio pod nasypami nawiercono kompleks utworów niespoistych reprezentowanych
przez piaski średnie i grube oraz pospółki. W obrębie tych gruntów niespoistych nawiercono
na głębokości 1,5 ÷ 4,5 m p.p.t. warstwy i soczewki glin, glin piaszczystych i pylastych. Ich
miąższość wynosi 0,4 ÷ 2,2 m. Pod kompleksem gruntów niespoistych, na głębokości 10,6 ÷
12,0 m p.p.t nawiercono warstwę glin zwałowych. Spągu tej warstwy nie przewiercono do gł.
12,0 ÷ 15,0 m p.p.t.[2]
Sondowania geotechniczne, łącznie z wynikami badań laboratoryjnych oraz z wynikami
wierceń badawczych posłużyły do wydzielenia warstw geotechnicznych w podłożu, a tym
samym do określenia warunków geotechnicznych.
Po analizie warunków geotechnicznych, stwierdzić należy, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U.
Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych, że obszar badań zaliczyć należy do terenu o złożonych warunkach gruntowych,
ze względu na zwierciadło wód podziemnych występujące powyżej projektowanego poziomu
posadowienia budynków. Planowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii
geotechnicznej[3].
10.2.4 Warunki hydrogeologiczne
Podczas prowadzonych, w sierpniu 2008 r. prac, na badanym terenie do maksymalnej
głębokości 15,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie pierwszego, neogeńskiego poziomu
wodonośnego.
Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków średnich, grubych, pospółek, pospółek
ze żwirami kamieniami. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny i lekko napięty
i stabilizuje się na głębokości 2,6 ÷ 2,9 m p.p.t. t.j. na rzędnych 115,2 ÷ 115,4 m npm. Ze
względu na brak warstwy nieprzepuszczalnej na części badanego terenu, izolującej warstwę
wodonośną od powierzchni terenu, zwierciadło wód podziemnych może ulegać okresowym
wahaniom o około 0,5 m, związanym np. Z intensywnymi opadami deszczu. Woda podziemna
wykazuje słabą agresywność kwasową i średnią agresywność węglanową w stosunku do
konstrukcji betonowych i żelbetowych[2].
10.2.5 Informacja o realizacji budowy
„Do największych wyzwań technicznych należą: zapewnienie szczelności części
podziemnej (posadowienie obiektu w wodzie, ok. 6 m poniżej zwierciadła wody gruntowej);
zapewnienie stateczności i szczelności basenów wewnętrznych i zewnętrznych (obciążenie
dużym parciem słupa wody); duża rozpiętość dachu (bez podpór pośrednich) dochodząca w
części wschodniej do ok. 43 m; duży, statycznie wyznaczalny wspornik podcienia nad
wejściem o rozpiętości ok. 13 m, z obciążeniami od pomieszczeń central wentylacyjnych o
wartości 5 kN/m3; właściwe dylatowanie obiektu poddanego znacznym obciążeniom
termicznym od czarnej elewacji.
Głównym układem nośnym obiektu jest system żelbetowych ram poprzecznych jednolub dwuprzęsłowych, posadowionych na żelbetowej płycie fundamentowej. Zwieńczeniem
ryglowym ram nośnych są łukowe dźwigary wykonane z drewna klejonego, stanowiące
przekrycie dachu. Wykonanie głębokiego posadowienia obiektu wymagało odpowiedniego
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zabezpieczenia wykopu, aby nie doprowadzić do powstania leja depresji, co groziłoby
zachwianiem równowagi ekosystemów wokół inwestycji. W tym celu wykonano ścianki z
grodzic stalowych, sięgających aż do warstwy gruntów nieprzepuszczalnych (łączna długość
grodzic, gdyby ułożyć je jedna za drugą, wynosiłaby ok. 20 km). Ze względu na bliskie
sąsiedztwo wybiegów dla zwierząt, ściankę zagłębiano poprzez wciskanie hydrauliczne w
grunt. Stateczność zapewniona została poprzez stabilizowanie jej za pomocą iniektowanych
kotew gruntowych.
W trakcie usuwania z wykopu ziemi okazało się, że ścianka w kilku miejscach nie
spełnia warunku właściwej szczelności. Był to skutek „rozejścia” się zamków w grodzicach,
spowodowany przejściem głowicy przez morenowy bruk na stropie warstwy
nieprzepuszczalnej zbudowanej z glin twardoplastycznych. Aby można było dalej prowadzić
prace budowlane, konieczne było wykonanie dodatkowego uszczelnienia miejsc przecieków.
Wykonano je, stosując po zewnętrznym obrysie ścianki szczelnej palisadę z pali „jet
grouting”. Docelowo wywieziono z terenu budowy około 100 000 m3 ziemi. Posadowienie
przewidziane zostało na jednopoziomowej płycie żelbetowej o grubości 120cm . Zapewniono
w ten sposób bezpieczeństwo budynku dla znacznie zmieniających się poziomów obciążeń w
różnych częściach płyty. Dzięki temu uzyskano równomierne osiadanie i zabezpieczono
konstrukcję przed możliwym wystąpieniem w gruntach spoistych spełzania lub rozpełzania
gruntu. Płyta została zaprojektowana jako monolityczna, z betonu wodoszczelnego C30/37
W8 o rysoodporności na poziomie 0,2 mm, w całości, bez dylatacji. Przewidziano je jedynie w
systemach ściennych i dachowych.

Rys. 10.3 Wykop pod budowę Afrykarium. Widoczna ok. 1/3 całości, na pozostałej
części budowy wciąż trwa wydobywanie gruntu.[R2]
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Rys. 10.4 Budowa Afrykarium – obszar budynku.[R3]

Rys. 10.5 Zakładanie zbrojenia w zbiorniku dla pingwinów i uchatek.[R4]
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Aby kompensować skurcze betonu i zapewnić jej szczelność płyta przed
betonowaniem została podzielona na kilkanaście działek roboczych. Przeciętna taka działka
w jednym cyklu miała od 1200 m3 do 1400 m3 objętości betonu.

10.3 Model matematyczny Biota –Darcy’ego.
10.3.1 Założenia wstępne.
Zakładamy wstępnie, że ośrodek składa się z porowatego ciała stałego
tworzącego w przestrzeni ośrodek ciągły. Formułując swoja teorię M.A. Biot przyjął, że
spełnia ona następujące podstawowe założenia:
• ośrodek jest dwufazowy. Składa się ze sprężystego porowatego szkieletu oraz
słabo ściśliwej cieczy newtonowskiej wypełniającej pory szkieletu;
• ośrodek porowaty jest ciałem jednorodnym, izotropowym;
• deformacje szkieletu są małe, więc można pominąć nieliniowe człony tensora
odkształcenia εij , więc:

1  ∂ui ∂u j
+
2  ∂x j ∂xi

ε ij = 

•


 ;


(0.1)

naprężenia σ ij w szkielecie ośrodka porowatego odnosić będą się do całkowitej
powierzchni przekroju VER, mimo że w rzeczywistości należałoby tę powierzchnię
pomniejszyć o pole zajęte przez pory (naprężenie rozmyte). W odniesieniu do
cieczy wprowadzono pojęcie naprężenia porowego cieczy σ , związanego z
ciśnieniem efektywnym cieczy związkiem:

σ = − fp ,

•
•

(0.2)

gdzie f określa porowatość objętościową ośrodka porowatego. Jest ono
również odniesione do całkowitej powierzchni przekroju VER;
porowatość ośrodka f uważa się za wielkość stałą, która ma charakter statystyczny;
do opisu procesów przyjmiemy układ odniesienia Eulera.[10]

10.3.2 Równania ciągłości przepływu ośrodka dwufazowego.
Niech Ω jest prostopadłościenną przestrzenią o nieskończenie małych krawędziach
dx, dy, oraz dz wypełnioną ośrodkiem dwufazowym złożonym: z porowatego szkieletu
sprężystego i cieczy wypełniającej jego pory. Określimy przez S powierzchnię ściany elementu
r
przestrzennego Ω , a wektor n jest jednostkowym wektorem normalnym do powierzchni S,
skierowanym na zewnątrz elementu Ω .
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Rys. 10.6 Obszar elementarny ośrodka dwufazowego złożonego z ciała stałego i
płynu wg. Bartlewskiej [
]

r

r

Przez v l i v s oznaczono odpowiednio wektory prędkości filtracji cieczy i szkieletu
ośrodka, a vir = v il − vis określa składowe względnej prędkości przepływu filtracyjnego cieczy
przez ośrodek porowaty. Jeżeli ρ s i ρ l oznaczają kolejno gęstość właściwą szkieletu i cieczy,
to można określić wielkość gęstości szkieletu ρ1 i cieczy ρ 2 , odniesione każda z nich do
objętości całkowitej obszaru Ω . Oznaczając przez f porowatość objętościową, można obliczyć
te gęstości: ρ1 = (1 − f )ρ s i ρ 2 = fρ l . Przez ρ oznaczać będziemy gęstość ośrodka
dwufazowego równą, co do wartości sumie: ρ = ρ1 + ρ 2 . Wartość ρ oznaczać będzie
gęstość cieczy przepływającej przez ścianę S: ρ = f A ρ l , gdzie f A oznacza porowatość
powierzchniową.
Przepływ masy całkowitej (szkieletu i cieczy) przez ścianę o powierzchni S jest równy:

∫ ρ v n dS + ∫ ρ ( v
s
i i

S

l
i

∂ρ
dΩ = 0 .
∂t
Ω

− vis )ni dS + ∫

S

(0.3)

Stąd korzystając z twierdzenia Gaussa – Ostrogradzkiego równanie ciągłości
przepływu ośrodka dwufazowego złożonego z cieczy i szkieletu ma postać:

Ds ρ
+ ρε& = −[ ρ vir ],i ,
Dt
gdzie

Ds
oznacza pochodną masową wyrażoną wzorem:
Dt
Ds ∂
∂
= + vis
,
Dt ∂t
∂xi

(0.4)

(0.5)

a ε& oznacza prędkość zmiany dylatacji szkieletu równa co do wartości vis ,i .
Przepływ cieczy przez powierzchnię S wyraża się wzorem:
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∫ ρ v n dS + ∫ ρ ( v
s
i i

S

l
i

∂ρ
dΩ = 0 .
∂t
Ω

− vis )ni dS + ∫

S

(0.6)

Stąd dostajemy równanie ciągłości przepływu fazy ciekłej w postaci:

Dr ρ
+ ρ θ& − ε& = − ( ρ vil ) ,
,i
Dt

(

gdzie

)

(0.7)

Dr
Dr ∂
∂
jest pochodną masową wyrażoną wzorem
= + ( vil − vis )
.
Dt
Dt ∂t
∂xi

W przypadku gdy faza stała jest nieruchoma ( vis = 0 ), a przez pory przesącza się
ściśliwa ciecz, równanie ciągłości przepływu ma sens tylko w odniesieniu do fazy ciekłej
ośrodka i sprowadza się do postaci:

∂(ρ )
r
div( ρ v ) = −
.
∂t

(0.8)[10]

10.3.3 Równania ruchu fazy stałej i ciekłej.
Prawo zachowania pędu fazy stałej ośrodka wyraża się wzorem:
l
s
∫ σ ij n j dS + ∫ b(vi − vi )d Ω + ∫ ( ρ − ρ ) X i d Ω = ∫
Ω

S

Ω

Ω

D s Pi s
dΩ ,
Dt

(0.9)

gdzie σ ij n j oznacza naprężenia w szkielecie działające na powierzchnię S, a przez

X i oznaczono siły ciężkości na jednostkę masy całkowitej.
Równanie (0.6), po wykorzystaniu twierdzenia Gaussa – Ostrogradzkiego, pozwala na
uzyskanie lokalnego równania ruchu fazy stałej ośrodka w postaci:

σ ij , j + X i ( ρ − ρ ) = −bvir + ρ11

gdzie

D s vis
D s vil
+ ρ12
,
Dt
Dt

(0.10)

Ds
Ds ∂
∂
jest pochodną materialną wyrażoną wzorem:
= + vis
.
Dt
Dt ∂t
∂xi

Dla fazy ciekłej ośrodka prawo zachowania pędu sprowadza się do postaci:

D l Pi l
dΩ ,
Dt
Ω

s
l
∫ σ ni dS + ∫ b ( vi − vi )d Ω + ∫ ρ X i d Ω = ∫
S

gdzie

nj

σ

Ω

Ω

(0.11)

Dl
Dl ∂
∂
jest pochodną materialną wyrażoną wzorem:
= + vil
,
Dt
Dt ∂t
∂xi

oznacza naprężenia w cieczy działające na całkowitą powierzchnię S. Naprężenie

rozmyte w cieczy σ równa się co do wartości:

σ = − pf ,

(0.12)

przy czym p oznacza ciśnienie efektywne w cieczy.
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Równanie (0.11) po wykorzystaniu twierdzenia Gaussa - Ostrogradzkiego pozwala na
uzyskanie równania ruchu fazy ciekłej ośrodka w postaci:

σ ,i + X i ρ = bvir + ρ12

D l vis
D l vil
+ ρ 22
.
Dt
Dt

(0.13)

Dla przypadku przepływu quasi – statycznego rozpatrywanego przez nas można
pominąć człony reprezentujące siły bezwładności cieczy i szkieletu i równania ruchu dla każdej
z faz można zapisać w postaci:

σ ij , j + X i ( ρ − ρ ) = −bvir ,

(0.14)

σ ,i + X i ρ = bvir .

(0.15)

Sumaryczne równanie ruchu dla obydwu faz ma w tym przypadku postać:

σ ij , j +σ ,i + X i ρ = 0 .

(0.16)

W przypadku, gdy szkielet ośrodka wykazuje się jedynie ściśliwością i jest w swojej
masie nieodkształcalny, równanie (0.14) traci sens, gdyż szkielet jest nieruchomy i tensor
naprężenia reprezentuje tylko część kulistą tensora, a równanie (0.15) sprowadza się do
postaci równania przepływu filtracyjnego Darcy’ego:

vil = − k

∂H
∂xi

.

(0.17)

10.3.4 Związki konstytutywne ciała Biota.
Związki konstytutywne do wprowadzonych oznaczeń sprowadzają się do postaci
zaproponowanej przez Biota :

σ ij = 2 N ε ij + ( Aε + Qθ ) δ ij ,
σ = Qε + Rθ .

(0.18)

Stałe występujące w związkach konstytutywnych (0.18) mają następujący sens :
N jest modułem odkształcenia postaciowego szkieletu,
A jest modułem odkształcenia objętościowego szkieletu wypełnionego cieczą,
Q jest współczynnikiem wpływu odkształcenia objętościowego cieczy na naprężenie
w szkielecie lub odwrotnie - współczynnikiem wpływu odkształcenia objętościowego
szkieletu na naprężenie w cieczy,
• R jest modułem odkształcenia objętościowego cieczy wypełniającej pory ciała Biota,
• parametr M wyraża się poprzez:

•
•
•

Q2
M = A−
R
Stałe M i N Biota odpowiadają w przypadku ośrodka sprężystego pozbawionego por
stałym Lamego λ i µ . Takie oznaczenie stałych Biot przyjął i konsekwentnie stosował. Na
podstawie pracy Biota, Willisa [6] można wyrazić stałe sprężystości Biota przy pomocy modułu
odkształcenia postaciowego G i współczynnika Poissona υ :
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N =G i M =

2υG
.
(1 − 2υ )

(0.19)

10.3.5 Równania porosprężystości Biota-Darcy’ego.
Wyprowadzone równania ruchu fazy ciekłej i stałej ośrodka, równania ciągłości
przepływu oraz związki konstytutywne pozwalają zapisać zbiorczy układ równań liniowej teorii
konsolidacji Biota – Darcy’ego w przypadku procesu izotermicznego w przemieszczeniach
szkieletu i funkcji naprężenia w cieczy σ w postaci:

D s vis
D s vil
H
N ∇ ui + ( M + N ) ε ,i + X i ρ = − σ ,i + ρ11
+ ρ12
,
R
Dt
Dt
D l vis
D l vil
1
H
,
C∇ 2σ + X i ρ = σ& − ε& + ρ12
+ ρ 22
R
R
Dt
Dt
2

(0.20)

gdzie:

H = Q + R,

C=

k
Q2
,
M
=
A
−
,
f2
R

(0.21)
,a k jest współczynnikiem filtracji Darcy’ego.
W przypadku, gdy proces traktuje się jako quasi-statyczny, co można uznać, że dotyczy
niniejszego przypadku, gdyż nie uwzględnia się efektów dynamicznych, można pominąć siły
bezwładności Biota i układ równań teorii konsolidacji Biota – Darcy’ego można zapisać w
postaci:

N ∇ 2 ui + ( M + N ) ε , i + X i ρ = −
C∇ 2σ + X i ρ =

H
σ ,i ,
R

1
H
σ& − ε&.
R
R

(0.22)

W niektórych przypadkach zakłada się, że struktura materiału podlega jedynie bardzo
małym odkształceniom lub jest wręcz nieodkształcalna. Wówczas wprowadzając brak
odkształceń postaciowych przy występowaniu cechy ściśliwości ośrodka uzyskuje się dla
przypadku zagadnienia jednowymiarowego równanie konsolidacji Terzaghiego [7,8,9] w
postaci:

cvc
cvc =
gdzie

∂ 2σ
= σ&
∂x32
,

(0.23)

k
ρ gmvc , przy czym mvc jest współczynnikiem zagęszczenia ośrodka.

10.4 Model numeryczny dla zadania konsolidacji obiektu
10.4.1 Przestrzenne mapy numeryczne obszaru Zoo w narzędziu MicroStation
Stworzenie mapy numerycznej daje możliwość zebrania szczegółowych danych
geometrycznych dla badań nad obliczeniami deformacji płyty fundamentowej w czasie i
etapami odwodnienia obiektu badanego. W celu badań w Zarządzie Geodezji i Katastru we
Wrocławiu byłe zakupione mapy zasadnicze obszaru ZOO. Do dalszych prac mapę
zeskanowano i poddano procesowi kalibracji.
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Następnie mapy, jako rastry, były wczytane do programu MicroStation V8i. Dalej rastry
map były wektoryzowane. Następnie na nie zostały naniesione elementy terenu odpowiednio
do miejsca ich usytuowania. Każdy element terenu był przedstawiony jako oddzielna warstwa.
W zakresie mapy zostały utworzone takie obiekty jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drogi i ścieżki wewnątrz ZOO
ulica Wróblewskiego
punkty wysokościowe terenu
skarpy wewnątrz ZOO
Zbiorniki wodne wewnątrz ZOO
stopnie wodne rzeki Odry
budynki
rzeka Odra
wykop budowlany pod Afrykarium
fundament budynku Afrykarium i Oceanarium

Wszystkie wykonane elementy trójwymiarowej mapy zasadniczej było zaimportowane
do narzędzi programu InRoads. Za pomocą triangulacji poszczególnych obiektów był
utworzony numeryczny model terenu. Powstał w ten sposób model DTM, który można
obrazowo zobaczyć w postaci szkieletowej oraz za pomocą funkcji wygładzenia.

Rys. 10.7 Trójwymiarowa mapa zasadnicza terenu na tle rastra mapy zasadniczej
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Rys. 10.8 DTM terenu i przyległych wód po triangulacji w postaci szkieletowej

Rys. 10.9 Fragment I numerycznego modelu terenu i przyległych wód
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Rys. 10.11 Fragment II numerycznego modelu terenu i przyległych wód
powierzchniowych

10.4.2 Numeryczny model terenu
Po wykonaniu numerycznego modelu w postaci triangulacji, za pomocą narzędzia
InRoads zostały utworzone numeryczne modele terenu w postaci siatki Grid. Dla większej
dokładności wyników przyjęto, że długość krawędzi pojedynczego kwadratu siatki wynosi 1,0
m.
Pierwszy model Grid obejmuje cały teren ZOO z istniejącym wykopem budowlanym z
płytą fundamentową obiektu Afrykarium i Oceanarium i część przyległych do niego wód rzeki
Odry. Drugi model Grid opisuje pozostałą część terenu ZOO.
Następnie z obu modelów numerycznych byłe odczytane współrzędne elementów
siatki Grid. Zduplikowane współrzędne usunięto oraz uporządkowano w pliku tekstowym do
transferu do programu Fortran97.

Rys. 10.12 Numeryczny model całego terenu w postaci siatki Grid
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Rys. 4.2.1. Numeryczny model wyróżnionego regionu terenu w postaci siatki Grid

10.4.3 Warunki brzegowe i początki zagadnienia
Geometryczne położenie słupów, ścian oraz obciążenia wodą, piaskiem uzyskano z
rysunku technicznego dostarczonego przez Zleceniodawcę. Rysunek ten był podłączony jako
raster do programu MicroStation. Następnie na raster naniesiono odpowiednie elementy ścian
obciążających płytę, obszarów obciążonych zbiornikami z wodą, lub piaskiem oraz przekroje
,wzdłuż których wykonano wykresy wyników obliczeń. Na rysunku 10.13 widać położenie ścian
i przekrojów obliczeniowych. Dokładniejszą wizualizację o istniejącym położeniu obiektów
można zobaczyć na rysunku 10.14.
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Rys. 10.13. Rysunek techniczny płyty fundamentowej

Rys. 10.14 Wizualizacja położenia obiektów obciążających płytę fundamentową[R6]
Opierając na PN-EN 1997-1 Eurocode 7 obliczenia konsolidacji pierwotnej i wtórnej
można wykonywać przy zmienionych parametrach gruntu.[4] Takie operacje z parametrami
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mechanicznymi w funkcji stanu naprężenia stosuje się gdy punktem wyjścia do obliczeń jest
model konsolidacji Terzaghiego.
Przy obliczeniu konsolidacji systemu grunt - płyta fundamentowa Afrykarium przyjęto
uśrednione wartości parametrów mechanicznych dla poszczególnych warstw geologicznych i
dla płyty fundamentowej przy przyjęciu do obliczeń modelu konsolidacji Biota.
Obciążenia płyty fundamentowej, z których korzysta się w dalszych obliczeniach,
oparto na danych otrzymanych od projektanta obiektu. Wstępną fazą do obliczeń było
napisanie skryptu w programie FlexPDE, gdzie są uwzględnione wszystkie punkty przyłożenia
obciążeń.
Na podstawie badań laboratoryjnych podanych przez firmę GEOSKOP s.c. i
projektanta płyty przyjęto wstępne parametry mechaniczne gruntów. Dla poszczególnych
warstw geologicznych ustawiono uśrednione parametry warstw geotechnicznych. W procesie
kalibracji modelu numerycznego wielkości parametrów gruntów były zmieniane, także był
modyfikowany współczynnik filtracji. Parametry płyty zostały niezmienne oprócz zwiększenia
o rząd wielkości sztywności pod ścianami w porównaniu do sztywności płyty co jest
uzasadnione oddziaływaniem ściany na fundament. Współczynniki przepuszczalności
Darcy'ego przyjęto uśrednione dla poszczególnych warstw geologicznych gruntu na podstawie
literatury, ponieważ nie zostały określone precyzyjnie przez hirmę geotechniczną.
Wartości wstępnie przyjętych do obliczeń parametrów przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Wartości wyjściowe parametrów mechanicznych gruntów i płyty

Rodzaj skały gruntu

E [Pa]

Mnożnik
Glina
Pospółka
Płyta żelbetowa 120cm

1.00E+06
70.00
208.00
120000.00

ni

N [Pa]

A [Pa]

Q [Pa]

R [Pa]

FT

CT [Pa]

cieżar wł. g
[N/m3]

bezw 1.00E+06 1.00E+06 1.00E+06 1.00E+09 kąt 1.00E+03 1.00E+04
0.18 56.90
80.00
58.8
2.21
22
40
1.5
0.12 200.00
320.00
173.00
2.21
31
0
1.5*/2.5**
0.02 500000.00 7400000.00 10600.00
2.21
70
2.75

*Pospółka pod wodą , **Pospółka nad wodą

10.4.4 Siatka elementów skończonych
Model numeryczny oparty na metodzie elementów skończonych oblicza zgodnie z
modelem matematycznym stan naprężenia i odkształcenia w gruncie i płycie fundamentowej
oraz pozwala określić pole wektorowe przemieszczeń płyty fundamentowej i otaczającego go
gruntu. Płyta została obciążona zgodnie z uzyskanymi informacjami od projektanta siłami
skupionymi (słupy), rozłożonymi (ściany i obciążenia gruntem i wodą).
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Na rysunku 10.15 zobrazowano przestrzenny obraz wygenerowanej siatki elementów
skończonych. Wykonane obliczenia numeryczne pozwalają na określenie stanu naprężenia,
odkształcenia i przemieszczenia dla gruntu i płyty fundamentowej. Obszar układu grunt - płyta
podzielono na 5 warstw ograniczonych sześcioma płaszczyznami poziomymi:
1) Poziom odniesienia dla rzędnej z=104,0m
2) Poziom granicy pomiędzy gliną i pospółką, jednocześnie dolna powierzchnia zagłębionego
fundamentu budynku dla rzędnej z=106,0m
3) Górna powierzchnia fundamentu pogłębionego dla rzędnej z=107,2m

Rys. 10.15 Przestrzenny obraz wygenerowanej siatki elementów skończonych
4) Powierzchnia posadowienia płyty głównej dla rzędnej z=111,5m
5) Powierzchnia górna płyty fundamentowej dla rzędnej z=112,7m
6) Rzędna zwierciadła wody z=115,2m
Na rysunkach 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20 i 10.21 przedstawiono siatki
elementów skończonych wygenerowanych dla poszczególnych powierzchni warstw modelu
numerycznego.
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Rys. 10.16 Poziom odniesienia dla rzędnej z=104,0m

Rys. 10.17 Poziom granicy pomiędzy gliną i pospółką dla rzędnej z=106,0m
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Rys. 10.18 Górna powierzchnia fundamentu pogłębionego dla rzędnej z=107,2m

Rys. 10.19 Powierzchnia posadowienia płyty głównej dla rzędnej z=111,5m

20

Rys. 10.20 Powierzchnia górna płyty fundamentowej dla rzędnej z=112,7m

Rys. 10.21 Rzędna zwierciadła wody z=115,2m
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Poszczególne warstwy oznaczono na rys. 10.22 i 10.23 w przekrojach A-A’ i B-B’
kolorami:
•
•
•

kolor czerwony określa warstwę pospółki
kolor fioletowy określa warstwę gliny
kolor niebieski określa płytę fundamentową.

Rys. 10.22 Przekrój północ - południe A-A'

Rys. 10.23 Przekrój zachód - wschód B-B'
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10.5 Obliczenia numeryczne w narzędziu FlexPDE v.6.37
10.5.1 Określenie przemieszczeń poziomych i pionowych
Przemieszczenie poziome przedstawiono w postaci pola wektorowego przemieszczeń
w rzucie z góry w płaszczyznie X i Y na poziomie płyty fundamentowej oraz w przekrojach
poprzecznych.
Na rys. 10.24 przedstawiono pole wektorowe przemieszczeń poziomych płyty (Up,Vp)
w trzech momentach czasowych.
a)

b)
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b)

c)

Rys. 10.24 Pole wektorowe przemieszczeń poziomych na poziomie górnym
płyty fundamentowej a) t =3600 s, b) t=100000 s, c) t=108 s.
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Obliczone wielkości przemieszczeń poziomych są rzędu 10-1mm. Maksymalne
przemieszczenia wynoszą 0.358mm. Przemieszczenia takiej wielkości nie mogą spowodować
spękań płyty fundamentowej.
Pole wektorowe przemieszczeń pionowych przedstawiono na rysunku 10.25 i 10.26 dla
przekroju A- A' i B-B' w trzech momentach czasowych.
a)
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b)

c)

Rys. 10.25 Pole wektorowe przemieszczeń pionowych w przekroju A-A' a) t =3600 s,
b) t=100000 s, c) t=108 s.
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a)

b)
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c)

Rys. 10.26 Pole wektorowe przemieszczeń pionowych w przekroju B-B' a) t
=3600 s, b) t=100000 s, c) t=108 s.
Na wykresach pola wektorowego przemieszczeń w różnych momentach czasowych widać, że
przemieszczenia mają podobny charakter. Wygląd przemieszczeń różni się tylko wartościami
wektorów przemieszczenia co obrazuje ewolucyjny proces odkształceń ośrodka . Z wykresów
widać ponadto, że znaczące przemieszczenia występują pod płytą fundamentową i w
nieodległej bliskości fundamentu.

10.5.2 Określenie osiadań
Maksymalna wartość osiadań wyniosła według obliczeń 1,14cm. Na wykresie izolinii
można obserwować zmienność osiadań w zależności od usytuowania punktu.
Na rysunku 10.27. przedstawiono izolinie osiadań badanego obszaru na rzędnej
powierzchni górnej płyty fundamentowej w trzech momentach czasowych.
Na rysunkach 10.28 i 10.29 przedstawiono prezentację osiadań fundamentu w
przekrojach A-A’ i B-B’ w trzech momentach czasowych.
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a)

b)

29

c)

Rys. 10.27. Wykres izolinii osiadań na poziomie płyty fundamentowej a) t =3600
s, b) t=100000 s, c) t=108 s.
a)

30

b)

c)

Rys. 10.28 Wykres osiadań układu grunt - fundament w przekroju A-A' a) t =3600 s, b)
t=100000 s, c) t=108 s.
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a)

b)

32

c)

Rys. 10.29 Osiadania układu grunt - fundament w przekroju B-B' a) t =3600 s,
b) t=100000 s, c) t=108 s.
Na przedstawionych powyżej wykresach osiadań widać, że osiadania na
zaznaczonych osiach są tego samego rzędu i różnica między nimi nie jest duża. Najbardziej
intensywne przemieszczenia występują bezpośrednio pod płytą fundamentową.
Na rysunku 10.30 sporządzono wykres osiadań powierzchni górnej płyty wzdłuż
przekroju A - A’ w trzech momentach czasowych.

33

a)

b)

34

c)

Rys. 10.30 Wykres osiadań na poziomie płyty fundamentowej w przekroju A-A'
a)t=3600 s, b) t=100000 s, c) t=108 s.
Na rysunku 10.31 przedstawiono wykres osiadań w czasie wybranych trzech punktów
na poziomie górnym płyty fundamentowej w trzech momentach czasowych.

Rys. 10.31 Przebieg osiadań w czasie wybranych punktów
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Przedstawione wykresy obrazują ewolucję w czasie osiadań fundamentu budowli, chociaż
jak widać z wykresów znaczna część osiadania powstaje już po czasie 3600s czyli po 1
godzinie.

10.5.3 Określenie stanu naprężeń
Wykonane obliczenia pozwalają określić pełny tensor naprężenia. W wykonywanej
analizie ważnymi są naprężenia na głównej przekątnej tensora i ich zmienność w gruncie
oraz płycie fundamentowej.
Poniżej na rys. 10.31 i 10.32 przedstawiono wykresy naprężeń sXX w przekrojach
A-A’ i B-B’ w trzech momentach czasowych.
a)
b)

c)
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a) c)
Rys. 10.32 Wykres naprężeń sXX w przekroju A=A’ północ - południe A-A' a) t
=3600 s, b) t=100000 s, c) t=108 s.
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a)

b)

38

c)

Rys. 10.33 Wykres naprężeń sXX w przekroju B-B' a) t =3600 s, b) t=100000 s, c) t=108 s.
Na wykresach obu przekrojów widać wyraźne różnice. Wielkość naprężeń dla przekroju
A-A' dla momentu w czasie t=100000s zawiera się w przedziale 5.60*106 N/m2 do – 6.60*106
N/m2 , natomiast dla przekroju B- B' w przedziale 4.40*106 N/m2 do – 3.40*106 N/m2. Istotne
zmiany występują w płycie fundamentowej.
Na rysunkach 10.34 i 10.35 przedstawiono wykresy naprężeń sYY w przekrojach A-A'
i B-B'.
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Rys. 1034 Wykres naprężeń sYY w przekroju zachód - wschód B-B'
Rys. 10.35 Wykres naprężeń sYY przekroju północ - południe A-A'

Podobnie jak wykresy naprężenia sXX , naprężenia sYY nie istotnie różnią się w
obydwu przekrojach. Istotne różnice stanu naprężenia widoczne są w płycie fundamentowej.
Występują również różnice zakresu naprężeń dla analizowanych przekrojów. W przekroju
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A-A' wielkość naprężeń mieści się w zakresie 5.40*106 N/m2 do – 6.40*106 N/m2, natomiast
w przekroju B-B' w zakresie 4.60*106 N/m2 do – 3.20*106 N/m2.
Rysunki 5.3.5 i 5.3.6 zawierają wykresy naprężeń sZZ w przekrojach A-A' i B-B'.
Rys. 5.3.5 Wykres naprężeń sZZ przekroju północ - południe A-A'
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Rys. 10.36 Wykres naprężeń sZZ przekroju zachód - wschód B-B'
W obu przekrojach widać, że naprężenia sZZ istotnie zmieniają się w płycie
fundamentowej. W przekroju A-A' w momencie czasu t=100000 s wielkość naprężeń mieści
się w zakresie 6.30*106 N/m2 do – 7.50*106 N/m2, natomiast w przekroju B-B' w zakresie
5.00*106 N/m2 do – 3.80*106 N/m2.
Naprężenia występujące w przekrojach A-A’ i B-B’ są tego samego rzędu wielkości
niezależnie od kierunku naprężenia na głównej przekątnej tensora naprężeń. Znak naprężeń
w przedstawionych powyżej przekrojach jest ujemny, co znaczy, że występuje ściskanie w
obszarze konsolidacji.

10.5.4 Określenie potencjału plastyczności Druckera-Pragera
W celu analizy stateczności gruntu poddanego działaniu stanu naprężenia obliczono
naprężenia główne oraz określono wielkość potencjału plastyczności stosując kryteriom
Columba-Mohra oraz Druckera-Pragera.
Wykonane obliczenia wykazują brak zmiany znaku potencjału plastyczności w
jakimkolwiek podobszarze. Takie wartości oznaczają, że w gruncie nie występuje
wypłaszczanie. Grunt znajduje się w strefie sprężystości.
Na rys. 10.37 i 10.38 przedstawiono wykresy potencjału plastyczności DruckeraPragera w przekrojach A-A' i B-B’. Wartości potencjału plastyczności wg kryterium CoulombaMohra obliczono wzorem:
=

+

× sin

− × cos

(0.24)

Wartości potencjału plastyczności wg kryterium Druckera-Pragera opartego na
niezmiennikach stanu naprężenia oblicza się wzorem:
=

×

+

−

(0.25)

gdzie:
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Rys. 10.37 Potencjał plastyczności Druckera-Pragera dla przekroju A-A'
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Rys. 10.38 Potencjał plastyczności Druckera-Pragera dla przekroju B-B'
10.5.5 Rozkład ciśnień porowych
Obciążenie płytą fundamentową powoduje wzrost ciśnienia porowego w gruncie i
przyrost naprężeń efektywnych. Na rysunkach 10.39 i 10.40 przedstawiono wykres ciśnień
porowych w przekrojach A - A’ i B-B’.
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Rys. 10.39 Wykres rozkładu ciśnień porowych w przekroju A-A’

Rys. 10.40 Wykres rozkładu ciśnień porowych w przekroju B-B’
Z rozkładu ciśnień na wykresach widać, że duże wartości ciśnienia hydrostatycznego
występują pod powierzchnią płyty fundamentowej.

10.5.6 Pole wektorowe prędkości filtracji
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Na rysunkach 10.41 i 10.42 pokazane jest pole wektorowe prędkości filtracji na
poziomie pogłębionej płyty fundamentowej w trzech momentach czasowych.

a)
b)
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c)

Rys. 10.41 Pole wektorowe prędkości filtracji a) t =3600 s, b) t=100000 s, c) t=108 s.

1. Podsumowanie i wnioski końcowe
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Przedstawiony model różni się od modelu numerycznego przedstawionego w
materiałach dotyczących opracowań wykonanych przez Politechnikę Wrocławską na rzecz
wykonanego obiektu ponieważ:
1)Uwzględniony jest rzeczywisty kształt powierzchni terenu (NTM);
2)Bardziej szczegółowo zostały opracowane obciążenia płyty fundamentowej. Powyższe
opracowanie uwzględnia całkiem nowy schemat obciążeń płyty fundamentowej.
Celem wykonania obliczeń między innymi było sprawdzenie czy osiadanie
fundamentu, a w szczególności różnice osiadań, nie wpłyną na możliwość uszkodzenia sieci
hydraulicznej, czyli tzw. „linii życia”. Z wykonanych obliczeń osiadań, które osiągają
maksymalną wartość rzędu 1,14 cm wynika, że mogą one doprowadzić do awarii tej sieci w
przypadku braku zastosowania odpowiednich osłon i zabezpieczeń. Opierając się na
przeprowadzonych obliczeniach stwierdzam, że tak istotne sieci z punktu widzenia
bezpieczeństwa funkcjonowania basenów z wodą morską powinny być poprowadzone nad
fundamentem budowli.
Na końcu autorka opracowania pragnę podkreślić fakt, iż wykonanie obliczeń tak
złożonego modelu numerycznego wymagało zastosowania bardzo wydajnego sprzętu
komputerowego – m.in. do wykonania obliczeń potrzebna była pamięć RAM wynosząca 24GB.
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