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TRÓJWYMIAROWA ANALIZA STATECZNO CI ZBOCZA 
W SKOMPLIKOWANYCH WARUNKACH GEOLOGICZNYCH

1. Wst p

Dotychczas stosowane, dwuwymiarowe metody oblicze , zak adaj ce p aski stan od-
kszta cenia, nie pozwala y na analizowanie zboczy w warunkach skomplikowanej przestrzen-
nie budowy geologicznej. Nie uwzgl dnia y one wp ywu z o onego przebiegu powierzchni 
strukturalnych w trzecim (prostopad ym do przekroju) wymiarze. Dopiero w ostatnich latach, 
rozwój komputerów pozwoli  na wykorzystanie trójwymiarowego modelowania numeryczne-
go w zagadnieniach stateczno ci zboczy. Mo liwe sta o si  dok adne odwzorowywanie prze-
strzennej budowy geologicznej, realnie oddaj cej warunki rzeczywiste. Niestety analizy takie 
s  wci  rzadko spotykane, ze wzgl du na du  pracoch onno  wymagan  do zbudowania 
modelu i przeprowadzenia oblicze . W niniejszej pracy pokazano, jak du e korzy ci mo e
mie  wysi ek w o ony w przeprowadzenie takiej trójwymiarowej analizy numerycznej.

2. Analiza zbocza w skomplikowanych warunkach geologicznych

Dla zaprezentowania procesu obliczeniowego, wymaganego do okre lenia wska nika statecz-
no ci zbocza w skomplikowanych warunkach geologicznych, wybrano fragment po udniowego 
zbocza odkrywki „Be chatów”. W rozpatrywanym rejonie w grudniu 2005 roku powsta o osuwisko, 
nazwane pó niej 24S, które jest aktywne do dnia dzisiejszego. Dok adna dokumentacja geologicz-
no-in ynierska kopalni pozwoli a na odwzorowanie przestrzennej budowy geologicznej w modelu 
numerycznym. Na bazie siedmiu przekrojów dostarczonych przez s u by geologiczne kopalni (od 
51,5 SN do 55 SN) wygenerowane zosta y powierzchnie odpowiadaj ce pod o u mezozoicznemu 
(rys. 1) oraz wydzielonym 33 warstwom w ramach utworów trzecio- i czwartorz dowych.
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Ze wzgl du na specyfi k  oblicze  numerycznych oraz ich czas, z wydzielonych pier-
wotnie 33 warstw, utworzono ostatecznie 17, które wesz y w sk ad modelu numerycznego 
(rys. 2). Model sk ada  si  z oko o 138 tys. elementów, obejmuj c obszar o powierzchni 
637,5 tys. m2 (850×750 m).

Na budow  geologiczn  zbocza [4] w tym rejonie sk adaj  si  g ównie utwory trze-
ciorz dowe oraz w mniejszym stopniu utwory czwartorz dowe. Utwory czwartorz dowe to 
osady dolnego i górnego pi tra strukturalnego buduj ce I i II pi tro górnicze. Osady dolnego 
pi tra strukturalnego reprezentowane s  g ównie przez szare i zielono-szare gliny glacjalne 
i w mniejszym stopniu przez piaski, mu y oraz utwory zastoiskowe. Osady górnego pi tra
strukturalnego to g ównie gliny glacjalne oraz fl uwioglacjalne osady piaszczyste i piasz-
czysto- wirowe tworz ce subhoryzontalnie zalegaj ce warstwy. Utwory trzeciorz dowe
reprezentowane s  przede wszystkim przez utwory kompleksu ilasto-piaszczystego, budu-
j ce zasadnicz  cz  masywu zbocza w analizowanym rejonie. Wykszta cone s  w postaci 
brunatnych piasków ró noziarnistych, i ów i mu ów barwy zielonej i szarej, sporadycznie 
w postaci i ów i mu ków brunatnych, pylastych piasków szarozielonych oraz przez utwory 

Rys. 1. Powierzchnia pod o a mezozoicznego

Rys. 2. Model numeryczny analizowanego rejonu zbocza
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zwietrzelinowe. Charakter litologiczny zwietrzelin wynika z litologii ska  pod o a mezozo-
icznego, które ulega y niszczeniu w wyniku erozji. Strop pod o a mezozoicznego buduj
ska y jury górnej. Na rysunku 3 przedstawiony zosta  jeden z przekrojów przez zbocze, ilu-
struj cy z o ono  budowy geologicznej w rozpatrywanym rejonie (u góry).

Po dok adnych analizach stwierdzono, e zasadniczymi czynnikami kszta tuj cymi 
warunki stateczno ci zbocza w rejonie zaistnia ego osuwiska by y: obecno  niekorzyst-
nej z punktu widzenia stateczno ci budowy geologicznej oraz zmiana pierwotnych w a-
sno ci fi zyczno-mechanicznych i ów zielonych wskutek oddzia ywania wód resztkowych 
i infi ltracyjnych. Najbardziej niekorzystn  cech  budowy geologicznej by o wyst powa-
nie w obszarze ca ego zbocza konsekwentnych nachyle  osadów o stosunkowo du ej 
mi szo ci, wype niaj cych nieckowate zag bienie morfologiczne na stropie pod o a
mezozoicznego (kreda górna) (rys. 1). Niekorzystna by a równie  obecno  sekwencji 
litologicznych (utwory piaszczyste wspó wyst puj ce z gruntami spoistymi) sprzyjaj -
cych infi ltracji wód opadowych, ich migracji, a w efekcie nawadnianiu i rozmakaniu 
utworów ilastych [4].

Gromadzeniu wód resztkowych oraz tzw. wód bliskiego kr enia (pochodz cych z infi l-
tracji wód powierzchniowych i opadowych), sprzyja a równie  nieckowata struktura osadów, 
powoduj ca sp yw wód ku osi zag bienia i u atwiaj ca w ten sposób d ugotrwa e ich oddzia-
ywania na stan utworów ilastych [4].

W dokumentacji hydrogeologicznej mo na by o znale  informacj , e powierzchnia 
zdepresjonowanego podstawowego zwierciad a wód podziemnych w okresie przed powsta-
niem osuwiska znajdowa a si  znacznie poni ej stropu pod o a mezozoicznego — oko o 80 
m w górnej cz ci zbocza i oko o 50 m u podnó a [1]. Dlatego pierwszym etapem oblicze
by o przeanalizowanie modelu, w którym nie uwzgl dniono dzia ania wody. Przyj to para-
metry wytrzyma o ciowe zgodne z tymi otrzymanymi z bada  laboratoryjnych (tab. 1) i na-
st pnie, wykorzystuj c program metody ró nic sko czonych FLAC 3D oraz zmodyfi kowan
metod  redukcji wytrzyma o ci na cinanie [2], okre lono wska niki stateczno ci dla skarpy 
dolnej, zespo u dwóch dolnych skarp oraz ca ego zbocza. Wyniki prezentuje rysunek 4.

Rys. 3. Przekrój 52 SN – rzeczywista budowa geologiczna (u góry) i po uproszczeniach.
0 — pod o e mezozoiczne, 1 — piasek, 2 — i  w stanie zwartym, 5 — piasek, 6 — i  w stanie 

plastycznym, 7 — piasek, 9 — glina, 13 — mu ki zapiaszczone, 16 — piasek, 17 — glina
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Przeprowadzone obliczenia pokaza y, e zbocze zosta o prawid owo zaprojektowane 
dla sytuacji, w której nie uwzgl dnia si  wyst powania statycznego zwierciad a wody grun-
towej. Najni szy wska nik stateczno ci (1,20) charakteryzuje najwy sz  ze skarp, wska nik
1,32 skarp  drug , natomiast ca e zbocze ma bardzo wysoki wska nik stateczno ci, wyno-
sz cy 1,64. Wida e przy braku wody najs abszymi ogniwami s  pojedyncze skarpy, co nie 
stanowi powa nego utrudnienia w pracy zak adu, a ewentualne szkody s  stosunkowo atwe
do naprawienia. Pierwsze wi ksze zagro enie stanowi utrata stateczno ci zespo u dwóch 
skarp, jednak to zagro enie pojawia si  dopiero przy wska niku stateczno ci wynosz cym
1,52, czyli jest bardzo ma o prawdopodobne. Dla wska nika stateczno ci 1,50 wida  powoli 
kszta tuj c  si  powierzchni  po lizgu w obr bie tych skarp.

TABELA 1
Parametry wytrzyma o ciowe i odkszta ceniowe w modelu pierwotnym [4]
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Pod o e
mezozoiczne 25,0 200,0 35,0 200,0 1,0e+6 0,20 0

Piasek 19,0 1,0 30,5 0 1,3e+5 0,25 0
I 20,0 60,0 13,0 0 1,5e+4 0,37 0

Mu ki
zapiaszczone 20,5 14,0 20,4 0 1,5e+4 0,32 0

Glina 21,9 69,0 17,6 0 2,0e+4 0,32 0

Rys. 4. Wyniki analiz pierwszego modelu 
w pi ciu charakterystycznych stadiach oblicze  (opis w tek cie).

 Widok na map  przyrostu odkszta ce  postaciowych. 
Kolor bia y — przyrost wi kszy od 1·10-5
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Z danych meteorologicznych wynika o, e wyst pienie osuwiska poprzedzone by o kil-
kudniowymi intensywnymi opadami deszczu. Na tej podstawie mo na by o przypuszcza ,
e na stan gruntów spoistych w utworach trzecio i czwartorz dowych mia y wp yw g ównie

wody opadowe infi ltruj ce przez powierzchni  zbocza i teren bezpo rednio przyleg y do 
odkrywki. Dlatego kolejnym etapem oblicze  by o uwzgl dnienie os abienia w pewnych 
o rodkach w wyniku zmiany stanu gruntu. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej (po 
wyst pieniu osuwiska) stwierdzono, e powierzchnia po lizgu przebiega a w wi kszo ci
w warstwie i ów zielonych zalegaj cych równolegle do opadaj cego pod o a mezozoicz-
nego, bezpo rednio nad nim (rys. 5). Wprowadzona zosta a wi c na ca ej szeroko ci mo-
delu dodatkowa warstwa odpowiadaj ca os abionym i om (zamiana warstwy i ów w stanie 
zwartym na i y w stanie plastycznym). Parametry wytrzyma o ciowe zosta y zmniejszone 
(w stosunku do i ów w stanie zwartym) do warto ci  = 6,8° i c = 27 kPa (por. tab. 1). Ana-
liza pokaza a, e zasi g osuwiska nie pokrywa si  z rzeczywistym i jest znacznie od niego 
wi kszy (rys. 6). Tym samym za o enie, e i y na ca ej szeroko ci rozpatrywanego odcinka 
zbocza uleg y uplastycznieniu, jest b dne.

W obliczeniach nale a o wi c uwzgl dni  wp yw niecki w pod o u mezozoicznym, tzn. 
mo liwo  sp ywania i gromadzenia si  wody w niecce, a tym samym nas czania utworów 

Rys. 5. Przybli ona powierzchnia po lizgu przebiegaj ca bezpo rednio
nad pod o em mezozoicznym w jednym z przekrojów

Rys. 6. Wyniki analizy modelu po pierwszej kalibracji. Zbyt du y zasi g osuwiska. 
Widok na map  przyrostu odkszta ce  postaciowych
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ilastych. Tym razem obszar, na którym zmieniono wytrzyma o  i ów, zosta  dostosowany do 
wymiarów i po o enia niecki. Obliczenia zosta y przeprowadzone ponownie.

Przygl daj c si  wynikom (rys. 7), mo na spostrzec, e za o enie o obni eniu parame-
trów wytrzyma o ciowych tylko w obr bie niecki by o prawid owe. Lokalizacja osuwiska 
praktycznie idealnie pokrywa si  z jego rzeczywistym zasi giem. Problem pojawia si  do-
piero przy analizie warto ci wska ników stateczno ci, poniewa  teoretycznie powinien on 
wynosi  1 (dla ca ego zbocza) przy zgodno ci obwiedni. W tym przypadku wynosi on 1,38, 
co wydaje si  warto ci  bardzo du . Na uwag  jednak zas uguje jednak fakt, e wska niki
stateczno ci dla najni szej ze skarp, oraz zespo u dwóch dolnych skarp s  znacznie mniejsze 
od 1. W takiej sytuacji, przy braku podparcia, górna cz  zbocza równie  uleg aby osu-
ni ciu. Istnieje oczywi cie mo liwo  dostosowania parametrów wytrzyma o ciowych i ów
w rejonie os abienia tak, aby otrzyma  wska nik stateczno ci równy 1. Jednak zmiany takie 
musz  by  uzasadnione warunkami rzeczywistymi. W tym przypadku, bior c pod uwag
i tak bardzo niskie wska niki stateczno ci dla dolnych skarp ju  na tym etapie oblicze ,
przyj to, e nieuzasadnione jest dalsze zmniejszanie parametrów wytrzyma o ciowych na 
odpowiadaj ce i om w stanie mi kko plastycznym b d  p ynnym.

Utrata stateczno ci dwóch górnych skarp (ka da oddzielnie), znajduj cych si  po lewej 
stronie modelu (rys. 7) wynika ze specyfi ki oblicze  zmodyfi kowan  metod  redukcji wytrzy-
ma o ci na cinanie [2] oraz tego, e maj  one o wiele wi kszy generalny k t nachylenia ni
ca e zbocze. Wska nik stateczno ci dla s abszej z nich, tj. górnej, wynosi 1,28, a dla mocniej-
szej (dolnej) 1,34. Wykorzystanie zmodyfi kowanej metody redukcji wytrzyma o ci na cina-
nie, cz sto wi e si  z lokaln  utrat  stateczno ci pojedynczych skarp w trakcie poszukiwania 
globalnego (odniesionego co ca ego zbocza) wska nika stateczno ci, co wynika jak wspo-

Rys. 7. Wyniki analiz modelu po kalibracji 
w pi ciu charakterystycznych stadiach oblicze  (opis w tek cie).

Widok na map  przyrostu odkszta ce  postaciowych. 
Kolor bia y — przyrost wi kszy od 1·10-5
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mniano z ró nych k tów nachylenia. W rozpatrywanym przypadku, nale y zwróci  uwag  na 
bardzo niskie wska niki stateczno ci (poni ej 1) dla skarpy dolnej i zespo u skarp rodkowej 
i dolnej, w ramach których dosz o do osuwiska. Aktywacja procesu osuwiskowego powoduje 
wiele zmian w zboczu, m.in. niszczenie struktury gruntów, przemieszczanie warstw wzgl dem 
siebie, otwarcie nowych miejsc intensywnej infi ltracji wody. W rozpatrywanym przypadku, 
nale y wzi  pod uwag  fakt bardzo du ej ró nicy pomi dzy wska nikami stateczno ci dla 
zespo u dwóch dolnych skarp oraz ca ego zbocza (prawie 0,5). Nie wydaje si  realne, aby 
najwy sza skarpa, a tym samym górna cz  zbocza, by a stateczna, w przypadku powstania 
procesu osuwiskowego bezpo rednio pod ni , obejmuj cego praktycznie  zbocza (rys. 8).

3. Wnioski

W pracy starano si  przedstawi  proces prowadz cy do oceny stateczno ci zbocza 
w skomplikowanych warunkach geologiczno-in ynierskich, bazuj cy na weryfi kacji uzy-
skanych wyników oblicze  o rzeczywiste obserwacje terenowe. Czynnikiem przyj tym jako 
kryterium wskazuj ce poprawno  rozwi zania by a zgodno  obwiedni powierzchni po li-
zgu uzyskanej z oblicze  oraz rzeczywistego zasi gu osuwiska.

Prowadzenie tego typu analiz, uwzgl dniaj cych czynniki wynikaj ce z budowy geo-
logicznej oraz z oddzia ywa  zewn trznych, umo liwia dopracowywanie modeli nume-
rycznych dla obszarów o podobnej budowie geologicznej (np. w ramach jednej kopalni 
odkrywkowej) i prowadzenie ekonomicznych dzia a  zapobiegaj cych powstaniu procesów 
osuwiskowych w przysz o ci, m.in. efektywne projektowanie skarp i zboczy.

Rozwój techniki, a tym samym zwi kszanie mo liwo ci obliczeniowych komputerów 
pozwala na przeprowadzanie coraz bardziej skomplikowanych analiz. Mo liwe staje si  od-
wzorowywanie z o onej budowy geologicznej oraz uwzgl dnianie wp ywu przestrzennego 
uk adu powierzchni strukturalnych na stateczno  zboczy.
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