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IDENTYFIKACJA 
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W OPARCIU O NUMERYCZNĄ ANALIZĘ WSTRZĄSU 
ZWIĄZANEGO Z WYBURZANIEM BUDOWLI**  

 

1. Wprowadzenie 

Likwidację (wyburzenia) starych konstrukcji budowlanych coraz częściej przeprowadza 
się metodą minerską. Wyburzane obiekty są zwykle posadowione pośród innych budowli, 
których konstrukcje powinny być chronione przed uszkodzeniem. Technologia wyburzenia 
(moc ładunków wybuchowych, ich rozmieszczenie, kolejność odpalania) jest jednym z istot-
nych czynników wywołujących wstrząs górotworu, na którym posadowione są budynki. 
Istotna jest też powietrzna fala uderzeniowa pochodząca od eksplozji. Jednak największym 
zagrożeniem dla chronionych obiektów są parasejsmiczne drgania wywołane wybuchem 
materiału kruszącego i upadkiem wyburzanej konstrukcji. Energia niesiona przez falę sejs-
miczną jest przekazywana na obiekt chroniony, wprowadzając go w drgania. Parametry (wid-
mo częstotliwościowe, widmowa gęstość mocy, maksymalne wychylenie) rzeczywistego 
wektora prędkości przekazanego na chroniony obiekt są przedmiotem analizy przy projek-
towaniu procesu wyburzeniowego. Rzadko znana jest struktura i właściwości fizyczne gó-
rotworu, na którym posadowione są chronione budynki, a właściwości te decydują o postaci 
propagującej fali parasejsmicznej. W łatwy sposób można zidentyfikować warstwę wierzch-
nią gruntu (i określić jej właściwości mechaniczne), lecz morfologia warstw głębiej zalega-
jących (poniżej fundamentów) na ogół nie jest znana. 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową podczas 
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prac wyburzeniowych prowadzone są pomiary (rejestracje) wstrząsów; dlatego też istnieje 
dokumentacja pomiarów wstrząsu z poszczególnych etapów wyburzania. Daje to możliwość 
przeprowadzenia analizy parametrów wstrząsu towarzyszącego pierwszemu wyburzeniu. 
Możliwe jest także przeprowadzenie strzelania próbnego o niewielkiej intensywności celem 
określenia parametrów fali propagującej w gruncie. Stosując metodę analizy odwrotnej moż-
na zatem pokusić się o określenie uśrednionych wartości fizycznych górotworu porównując 
charakterystykę fali uzyskanej z pomiarów oraz z symulacji numerycznej. Niniejsza praca 
stanowi próbę określenia właściwości fizycznych skał na podstawie porównania rejestrowa-
nego wstrząsu towarzyszącego wyburzaniu rzeczywistej konstrukcji z wynikami uzyskany-
mi na modelu numerycznym zbudowanym na bazie elementów skończonych. Wyburzanym 
obiektem był w tym przypadku budynek socjalny byłej WSK w Krakowie. Obiekt wybu-
rzano w dwóch etapach. Zadany kierunek upadku uzyskano przez wykonanie podcięcia kie-
runkowego ładunkami MW umieszczonymi w otworach. W niniejszym opracowaniu wyko-
rzystano zarejestrowany wstrząs pochodzący z pierwszego etapu wyburzenia. 

2. Analiza częstotliwościowa sygnału rzeczywistego 

W czasie procesu wyburzania można wydzielić trzy fazy oddziaływania na podłoże: 
działanie MW, obsunięcie konstrukcji, jej upadek. Rejestrację drgań gruntu amplitudy (pręd-
kości w kierunkach x, y, z) przeprowadzono stosując aparaturę UVS 1504 szwedzkiej firmy 
„Nitro Consult AB” o parametrach: częstotliwość próbkowania 500÷2000 Hz, zakres często-
tliwości 0,2÷1000 Hz. Miernik drgań był umieszczony w gruncie w pobliżu chronionego 
budynku w odległości około 63 m od miejsca wyburzenia. Rejestrator był nastawiony na 
częstotliwość próbkowania 1 kHz, czas rejestracji wynosił 10 s [6]. 

Rysunek 1 przedstawia wartości zmian amplitudy prędkości w kierunku pionowym z 
w czasie. Dodatkowo przedstawiono częstotliwościowe widmo tego sygnału, współczynnik 
gęstości mocy i znormalizowane wartości kowariancji. 

Analiza widma częstotliwościowego prowadzi do wniosku, że sygnał wymaga odfil-
trowania filtrem dolnoprzepustowym celem usunięcia szumu i zakłóceń. W celu wydziele-
nia poszczególnych pasm częstotliwości sygnału wykonano jego dekompozycję falkową [4] 
stosując falkę typu symlet 8 na poziomie 5 (rys. 2). Zawartość zakłóceń w kolejnych apro-
ksymacjach sygnału zmniejsza się. Wynika to stąd, że wraz ze wzrostem poziomu apro-
ksymacji zmniejsza się częstotliwość środkowa tego poziomu [4], a zakłócenia występują 
w paśmie wysokich częstotliwości. Zastąpienie sygnału syntezą jego aproksymacji s z po-
ziomu 5 i jego detali d4 i d5 możemy uznać za zgrubną metodę usunięcia szumu. Jest to zwią-
zane ze stratą całej informacji wielkoczęstotliwościowej, wiąże się ze stratą cech sygnału 
oryginalnego reprezentowanych przez jego gwałtowne zmiany. 

W przypadku drgań parasejsmicznych pasmo wielkoczęstotliwościowe ma niewielki 
wpływ na stabilność konstrukcji budynków, dlatego może być pominięte. 
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Rys. 1. Prędkość w kierunku z (sygnał rejestrowany) 

 
Rys. 2. Dekompozycja falkowa prędkości w kierunku z 
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W tabeli 1 podano zakresy częstotliwości dla poszczególnych detali dekompozycji syg-
nału oryginalnego. 

TABELA 1 
Zakresy częstotliwości dla kolejnych detali 
dekompozycji sygnału  oryginalnego 

Numer detalu Zakres częstotliwości [Hz] 

1 250÷500 

2 125÷250 

3 62,5÷125 

4 31,25÷62,5 

5 15,625÷31,25 
 
Detale d1–d3 (rys. 2) są zakłóceniami wielkoczęstotliwościowymi. Sygnał zaszumiony 

i odfiltrowany (dla prędkości pionowej) przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Filtracja falkowa prędkości w kierunku z 
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Na podobnej zasadzie przeprowadzono filtrację pozostałych składowych sygnału. Ry-
sunki 4–6 przedstawiają zmiany prędkości (odfiltrowanych) w kierunkach x, y, z, widmo 
częstotliwościowe, współczynnik gęstości mocy oraz kowariancję [3]. 

      

      

Rys. 4. Prędkość w kierunku x 

      

      

Rys. 5. Prędkość w kierunku y 
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Rys. 6. Prędkość w kierunku z 

Miarą intensywności drgań jest wypadkowy wektor prędkości obliczany jako pierwiastek 
z sumy kwadratów prędkości kierunkowych. Jego zmiany w czasie przedstawia rysunek 7. 

 
Rys. 7. Wektor wypadkowy prędkości 
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3. Model numeryczny górotworu 

W dalszej części pracy dla określenia wpływu drgań parasejsmicznych na obiekt chro-
niony będący budynkiem usytuowanym w odległości 100 m od źródła drgań zbudowano 
model numeryczny, w którym odtworzono obraz rejestrowanych drgań w odległości 63 m 
od wyburzanej konstrukcji i przeprowadzono rejestrację drgań na konstrukcji chronionej. 

Wykorzystano cyfrowe modelowanie propagacji fali sejsmicznej w górotworze pole-
gające na numerycznym rozwiązaniu równania ruchu: 

 ( ) ( ) ( ) ( )Mq t t Cq t t Kq t t R t t+ ∆ + + ∆ + + ∆ = + ∆&& &  (1) 

gdzie: 
 M — macierz bezwładności, 
 C — macierz tłumienia, 
 K — macierz sztywności, 
 R — wektor obciążeń zewnętrznych. 

Macierz tłumienia C (Rayleigha) jest dana w postaci: 

 C M K= α +β  

gdzie: 
 ,α β  — przyjęte współczynniki tłumienia Rayleigha [1, 2], 
 , ,q q q& &&  — przemieszczenia węzłowe i ich pierwsze i drugie pochodne określone dla 

czasu ,t t+ ∆  
 t∆  — krok całkowania w określonym na pewnym obszarze będącym odzwiercie-

dleniem wycinka górotworu, w którym prowadzone jest wyburzanie. 
 
Numeryczne rozwiązanie równania ruchu (1) przeprowadzono stosując metodę elementów 

skończonych. Wymaga ona podania właściwości fizycznych modelu (zwykle sprężystych), 
geometrii określającej położenie istniejących w górotworze pustek (wyrobiska górnicze), 
powierzchni nieciągłości itp. Istnieje wiele sprawdzonych programów MES [1] zawiera-
jących w sobie zagadnienie propagacji fali sprężystej, jednakże zastosowanie określonej 
metody przybliżonego całkowania równania ruchu oraz złożoność modelu numerycznego 
pod względem geometrii (uwarstwienie górotworu, uskoki tektoniczne, dużych mas jak kon-
strukcje nasypy ziemne itp.) założonych warunków brzegowych i początkowych, zmien-
nych w trakcie obliczeń własności fizycznych modelu (uwzględnienia zmian w górotworze 
na skutek przejścia fali sejsmicznej — degradacja górotworu), uruchomionych dynamicznie 
płaszczyzn kontaktowych, postaci impulsu wywołującego drgania powoduje, że na otrzy-
many wynik wszystkie wymienione czynniki mają zasadniczy wpływ [5]. 

Zbudowany model propagacji fali parasejesmicznej (rys. 8) zawiera szereg uproszczeń 
w odniesieniu do sytuacji rzeczywistej. Wyburzany obiekt znajduje się pośrodku gęstej za-
budowy innych budynków, w pobliżu przebiega nasyp kolejowy. Modelem uwzględniają-
cym wszystkie obiekty powinien być model przestrzenny. Ponieważ nie ma możliwości 
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uwzględnienia wszystkich czynników wpływających na obraz (skomplikowana geometria, 
brak struktury geologicznej górotworu i jego właściwości fizycznych), postanowiono na tym 
etapie prac maksymalnie wyeliminować czynniki mające niewielki wpływ na obraz symu-
lowanej fali sejsmicznej (budynki w stosunku do wielkości modelu mają mało znaczącą 
masę w stosunku calizny; odbicie fali od nasypu można pominąć). Ostatecznie przyjęto, że 
górotwór składa się z trzech warstw o uśrednionych właściwościach: 5-metrowej warstwy 
gruntu (iłu) i zalegających poniżej jednorodnych warstw skalnych (rys. 8). Przyjęto, że grunt 
i skały w dostatecznym stopniu przybliża materiał liniowosprężysty o właściwościach do-
branych metodą analizy odwrotnej polegającej na dopasowaniu obrazu fali uzyskanej z mo-
delu do rejestrowanego przebiegu rzeczywistego. 

 
Rys. 8. Schemat modelu obliczeniowego 

Oszacowane metodą kolejnych przybliżeń właściwości górotworu zostały zebrane 
w tabeli 2.  

TABELA 2 
Właściwości górotworu przyjęte w modelu (rys. 8) 

Współczynniki tłumienia 
Rayleigha Warstwa E [MPa] ν ρ [MN/m3] 

α β 

grunt 100 0,35 0,0025 0 0,0002 

skała 1 200 0,28 0,0025 0 0,0002 

skała 2 400 0,27 0,0025 0,05 0,0004 

budynek 15 000 0,25 0,0025 0,05 0,0002 

E — moduł Younga, ν — współczynnik Poissona ρ — masa właściwa, α, β — współczynniki tłumienia 
opisane powyżej. 
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Zaznaczone na rysunku 8 obszary o nazwach „grunt” i „skała 1” mają bezpośredni wpływ 
na przebieg rejestrowanych drgań. Ich wymiary wynoszą 333 m (długość) i 100 m (wyso-
kość). Obszar o nazwie „skała 2” posłużył do odsunięcia brzegów od źródła i miejsca rejestra-
cji drgań celem wyeliminowania odbić. Na górnej krawędzi modelu umieszczono konstruk-
cję odpowiadającą przekrojowi pięciokondygnacyjnego budynku o wymiarach 38 m długości 
i 20 m wysokości. Wyznaczono odcinek o długości 22 m, wzdłuż którego przykładano sta-
tyczne obciążenie odpowiadające ciężarowi wyburzanego obiektu oraz jego dynamiczne dzia-
łanie na model, symulując jego podcięcie, osunięcie i upadek w procesie wyburzania. 

Warunki brzegowe stanowią: 
— zerowe przemieszczenia poziome na pionowych krawędziach modelu 
— zerowe przemieszczenia pionowe na dolnej krawędzi poziomej. 

Obliczenia były przeprowadzone dwuetapowo. Etap pierwszy polegał na wyznaczeniu 
statycznego stanu przemieszczenia modelu pod działaniem sił grawitacyjnych. Etap drugi 
to model dynamiczny, w którym wprowadzono wartości przemieszczeń wyznaczone w eta-
pie pierwszym, a następnie zainicjowano propagację drgań siłami przyłożonymi do górnej 
krawędzi modelu na odcinku o długości odpowiadającej długości wyburzanego budynku 
(rys. 8). Przyłożone siły symulują działanie materiału wybuchowego, osunięcie się kon-
strukcji i jej końcowy upadek (przewrócenie się). Siły będące odzwierciedleniem eksplozji 
materiału wybuchowego przyłożono na końcach odcinka odpowiadającego położeniu budyn-
ku. Siły symulujące osunięcie się i upadek konstrukcji przyłożono wzdłuż całego odcinka. 
Postać impulsów wymuszających drgania pokazano na rysunku 9. 

 
Rys. 9. Impulsy wymuszające drgania w modelu dynamicznym 

Krok całkowania równania ruchu wynosił 2 ms. Czas symulacji wynosił 10 sekund. 
Częstotliwość drgań własnych modelu wynosi 0,18 Hz. Siedem pierwszych częstotliwości 
drgań własnych budynku podaje tabela 3. 
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TABELA 3 
Pierwsze częstotliwości 
drgań własnych budynku 

Numer  Częstotliwość [Hz] 

1 2,2 

2 7,1 

3 8,0 

4 9,3 

5 11 

6 14 

7 15 
 
Wymiary modelu to 1100 m (długość) i 370 m (wysokość). Wprowadzony podział mo-

delu na elementy wygenerował 101 000 stopni swobody. Prędkość drgań rejestrowana była 
w wybranym punkcie (odbiorniku) modelu. Jego usytuowanie obrazuje rysunek 8. Odbiornik o1 
odpowiada stanowisku pomiarowemu w gruncie w odległości 63 m od wyburzanego obiektu. 

Poniżej podano wykresy zmian prędkości w punkcie o1 odpowiadającym rejestrato-
rowi umieszczonemu na powierzchni gruntu w miejscu oddalonym od wyburzanego obiek-
tu o 63 m. Rysunek 10 przedstawia zmiany prędkości w kierunku poziomym, rysunek 11 — 
prędkości w kierunku pionowym, rysunek 12 — zmiany amplitudy wypadkowej.  

      

      

Rys. 10. Prędkość w kierunku poziomym y (odbiornik o1) 
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Rys. 11. Prędkość w kierunku pionowym z (odbiornik o1) 

 
Rys. 12. Wypadkowy wektor prędkości (odbiornik o1) 
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Porównując uzyskane wyniki z obserwacjami rzeczywistymi (rys. 5, 6) można stwier-
dzić, że charakter zjawiska został odwzorowany. Model oddaje trzy fazy operacji wyburza-
nia (działanie MW, osunięcie i upadek konstrukcji). Częstotliwość drgań modelowanych re-
jestrowanych w odbiorniku o1 odpowiada częstotliwości drgań rzeczywistych, co jest wyni-
kiem przyjętych wartości stałych materiałowych. Analiza spektralna wykazuje dodatkowe 
pasmo niskich częstotliwości wprowadzone przez model (drgania własne modelu — zwią-
zane jest to z jego skończoną geometrią). Jest to cecha modelowania i nie ma ona związku 
z rzeczywistym zjawiskiem. 

4. Wnioski i uwagi końcowe 

Wypadkowy wektor prędkości w punkcie o1 (rys. 12) w porównaniu do wartości rzeczy-
wistych  (rys. 7) wykazuje przesunięcie wartości maksymalnych z chwili t = 1 s do t = 3 s. 
Wynika to z niezbyt precyzyjnego przyjęcia obciążenia modelu siłami symulującymi dzia-
łanie MW i upadku konstrukcji. 

Wykonano dekompozycję falkową sygnału prędkości pionowej z używając falki symlet 8 
na poziomie 5. Krok czasowy całkowania równania ruchu (czas próbkowania) wynosił 2 ms, 
czas obserwacji 10 s. Zakresy częstotliwości dla poszczególnych detali podano w tabeli 4. 

TABELA 4 
Zakresy częstotliwości dla podanych detali 

Numer detalu Zakres częstotliwości [Hz] 

1 125÷250 

2 62,5÷125 

3 31,25÷62,5 

4 15,625÷31,25 

5 7,8125÷15,625 

 
Aproksymacja a5 jest sygnałem o paśmie częstotliwościowym 0,7÷7,81 Hz. Dekom-

pozycję falkową prędkości w kierunku z, dla odbiornika o1 przedstawia rysunek 13. 
Z rysunku 13 można wyciągnąć następujące wnioski: 

— Dla odbiornika o1 (położonego na powierzchni gruntu w odległości ok. 63 m od źródła 
drgań) w pasmach wyższych częstotliwości 31,25÷62,5 Hz maksymalne wartości am-
plitudy ok. 0,5 mm/s występują w czasie 0,5, 1 i 2,8 sekundy, czas trwania znaczących 
wartości sygnału wynosi około 0,5 s; poza tymi przedziałami wartości amplitud są po-
mijalne. Dla pasma częstotliwości 7,8÷31,25 Hz wartości maksymalne 2 mm/s wystę-
pują w pierwszej i trzeciej sekundzie rejestracji. Ich występowanie ma również cha-
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rakter incydentalny. W paśmie niskich częstotliwości 0,2÷7,8 Hz maksimum wystę-
puje w trzeciej sekundzie rejestracji i wynosi 0,6 mm/s. Drgania mają charakter ciągły, 
jakkolwiek ich maksymalna wartość nie przekracza 0,6 mm/s.  

— Porównując charakterystykę drgań uzyskanych z pomiarów (rys. 2, 5–7) oraz symu-
lacji numerycznej (rys. 10–13) można stwierdzić, że zaproponowana w pracy analiza 
odwrotna może być skutecznym narzędziem określenia właściwości odkształceniowych 
skał do potrzeb komputerowej symulacji drgań wywołanych wyburzaniem budowli. 

 

Rys. 13. Dekompozycja falkowa prędkości w kierunku z (odbiornik o1) 
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