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WYNIK D UGOTRWA EGO BADANIA 
WSPÓ CZYNNIKA PARCIA BOCZNEGO 
W O RODKU ROZDROBNIONYM 
METOD  POMIARU OPORÓW TARCIA

1. Wst p

Specyfi ka problemu projektowania konstrukcji podziemnych wymaga innego sposobu 
podej cia i rozwi zywania problemów ni  w wypadku obliczania konstrukcji wolnostoj -
cych, typowych dla budownictwa powierzchniowego. Konstrukcje wolnostoj ce projektuje 
si  z materia ów konstrukcyjnych o wyra nie okre lonych granicach w asno ci mechanicz-
nych. Na ogó  dobrze okre lone s  obci enia konstrukcji, poniewa  bardzo cz sto warto ci
te s  znormalizowane. Proces obliczania i projektowania sprowadza si  tutaj do optymaliza-
cji kszta tu konstrukcji, doboru jej podstawowych wymiarów zewn trznych oraz okre lenia
wielko ci przekrojów koniecznych do przeniesienia si  wewn trznych, wyznaczonych w ra-
mach jednej z obowi zuj cych teorii pracy takiej konstrukcji.

W konstrukcji podziemnej na wielko  jej obci enia maj  wp yw w asno ci fi zyczne 
górotworu oraz jego, najcz ciej nie do ko ca rozpoznane, w asno ci mechaniczne. Zarówno 
od w asno ci fi zycznych górotworu jak i jego w asno ci mechanicznych zale y pierwotny stan 
napr enia w górotworze. Z kolei od wielko ci napr e  pierwotnych zale  obci enia dzia a-
j ce na obudow  wyrobisk podziemnych. Odpowiednie wyznaczenie obci e  dzia aj cych na 
obudow  konstrukcji podziemnych wp ywa w oczywisty sposób na bezpieczn  prac  oblicza-
nej konstrukcji oraz jej odpowiednie z punktu widzenia ekonomii zaprojektowanie.

Obudowy konstrukcji podziemnych projektuje si  z regu y na okre lony, odpowiednio 
d ugi czas. Najcz ciej jest to okres od kilkunastu do kilkudziesi ciu lat. W o rodku rozdrob-
nionym poza obudow  nast puj  w tym czasie ró nego rodzaju procesy, opisane wcze niej 
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w [1], które mog  powodowa  istotn  zmian  warunków obci enia konstrukcji podziemnej. 
Aby ustali , w jaki sposób procesy te wp ywaj  na wielko  obci e , czas badania o rodka 
wyst puj cego na zewn trz konstrukcji powinien by  odpowiednio d ugi, tak by w czasie tego 
badania, w badanej próbce mog y wyst pi  procesy zachodz ce w o rodku rzeczywistym.

2. Koncepcja badania wspó czynnika parcia bocznego 
metod  pomiaru oporów tarcia

Koncepcj  laboratoryjnego sposobu badania wspó czynnika parcia bocznego w o rod-
kach rozdrobnionych, opart  na pomiarze momentów granicznych równowa cych si y tar-
cia pomi dzy badan  próbk  a elementami obrotowymi aparatu badawczego przedstawio-
no wcze niej w pracach [1–4]. W pracach tych opisano aparat do laboratoryjnego badania 
wspó czynnika parcia bocznego w gruntach, którego schemat zamieszczono na rysunku 1.

Urz dzenie sk ada si  z t oka oporowego (1) zamocowanego u jego podstawy w sposób 
ograniczaj cy przemieszczenie poziome, przemieszczenie pionowe oraz blokuj cy mo li-
wo  obrotu wzgl dem pionowej osi symetrii. Kr py, stalowy cylinder (2), ma zapewni
wymagane w badaniu zerowe odkszta cenie poziome w badanej próbce gruntu. Obci enie
próbki odbywa si  przez t ok napieraj cy (3). Przewidziano mo liwo  czasowego blokowa-
nia obrotu cylindra (2) wokó  jego pionowej osi. Mo liwo  blokowania cylindra symbolizu-
je podpora P2 (rysunek 1b). Istnieje równie  mo liwo  czasowego blokowania obrotu t oka
napieraj cego (3). Mo liwo  blokowania t oka symbolizuje na rysunku 1c podpora P3.

Rys. 1. Schemat aparatu do wyznaczania wspó czynnika parcia bocznego 
w o rodkach rozdrobnionych przez pomiar si  tarcia pomi dzy

badan  próbk  a obrotowymi elementami aparatu
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Rysunek 2 przedstawia aparat do wyznaczania wspó czynnika parcia bocznego w o rod-
ku rozdrobnionym przygotowany do wykonania badania.

Na rysunku 3 przedstawiono schemat obci e  aparatu z umieszczon  wewn trz próbk
gruntu obci on  si P, przy o on  do t oka napieraj cego, oraz dodatkow  si Sc, wywo an
ci arem cylindra aparatu. Rozk ad napr e  w badanej próbce zmienia si  na jej wysoko ci [4].

Rys. 2. Aparat do wyznaczania wspó czynnika parcia bocznego 
w o rodku rozdrobnionym przygotowany do badania

Rys. 3. Rozk ad napr e  normalnych w badanej próbce oraz 
napr e  od si  tarcia o cianki aparatu w aparacie obci onym si P

i ci arem w asnym cylindra
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Po zablokowaniu mo liwo ci obrotu cylindra (2) podpor P2 próba obrotu t oka napie-
raj cego (3) wywo a na kontakcie jego podstawy i próbki napr enia styczne skierowane 
przeciwnie do kierunku wymuszanego obrotu. Przy pewnej warto ci momentu M1 na kontak-
cie t oka (3) i próbki (4) wyst pi stan graniczny.

Po zablokowaniu mo liwo ci obrotu t oka napieraj cego (3) podpor P3 próba obrotu 
cylindra (2) wywo a na kontakcie wewn trznej powierzchni cylindra i próbki gruntu napr -
enia styczne skierowane przeciwnie do kierunku wymuszanego obrotu. Przy pewnej warto-
ci momentu M2 na kontakcie cylindra i próbki równie  wyst pi stan graniczny.

3. Wynik badania wspó czynnika parcia bocznego 
drobnoziarnistych odpadów przemys owych

Badaniu poddano odpady przemys owe wygl dem i w asno ciami przypominaj ce
drobnoziarnisty grunt bez spójno ci. Poniewa  badane odpady wyst puj  w rodowisku
wodnym warunki badania zaprogramowano tak, by odpowiada y one warunkom rzeczywi-
stym wyst powania badanego materia u.

Przed rozpocz ciem w a ciwego badania, ustalono w aparacie bezpo redniego cina-
nia, k t tarcia wewn trznego w warunkach maksymalnie zbli onych do warunków rzeczy-
wistych. Badania przeprowadzono dla jednej warto ci napr enia normalnego  równego 
540 kPa. W badaniu ustalono, e k t tarcia wewn trznego { jest równy 26,6499°. Spoczyn-
kowy wspó czynnik parcia bocznego Ko standardowo wyznacza si  wtedy z równania:

Dla ustalonego k ta tarcia wewn trznego { = 26,6499 spoczynkowy wspó czynnik par-
cia bocznego Ko = 0,5515.

Badanie wspó czynnika parcia bocznego metod  pomiaru si  tarcia wykonano dla próbki 
zanurzonej w wodzie przez ca y okres badania. Wysoko  próbki h wynosi a 0,025 m. Obci -
enie pionowe próbki, uwzgl dniaj ce obci enie pochodz ce od ci aru d wigni urz dze-

nia obci aj cego [3], od ci aru obci ników, ci aru t oka oraz ci aru cylindra wynosi o
2701,5 N, co przy promieniu próbki r = 0,04 m daje napr enie v*

p = 537 kPa. W badanych 
osadach napr enie pionowe o tej wielko ci wyst pi na g boko ci oko o 25 m.

Dokonano dwóch pomiarów si  tarcia M1 i M2 w ró nym okresie. Pierwszy pomiar 
przeprowadzono bezpo rednio po obci eniu badanej próbki napr eniem v*

p = 537 kPa, 
drugi za , po szesnastu miesi cach od pierwszego pomiaru, przy nie zmieniaj cym si
w czasie obci eniu.

Wspó czynnik tarcia próbki na kontakcie ze ciankami aparatu badawczego n oraz 
wspó czynnik parcia bocznego Ko okre li  mo na z nast puj cego uk adu równa  [4]:

sinK 1o {= - (1)

2

M r

M r e

3
2

1

*

*

p

p r

K h

1
3

2
3

o

r nv

r v

=

= -
n-^ h* (2)



317

W pierwszym pomiarze uzyskano nast puj ce wielko ci momentów pochodz cych od 
si  tarcia:

M1 = 25,493 Nm,
M2 = 31,005 Nm.
Daje to wspó czynnik tarcia na kontakcie próbki ze ciankami aparatu n = 0,354. K t

tarcia próbki o cianki aparatu { wynosi wi c 19.49°. Wspó czynnik parcia bocznego Ko(1)

obliczony z uk adu równa  (2) wynosi:
Ko(1) = 0,7002.
W drugim pomiarze, po szesnastu miesi cach obci ania próbki, uzyskano M2 = 32,997 

Nm przy praktycznie niezmiennej warto ci M1. Obliczony z uk adu równa  (2) wspó czynnik
Ko(2) jest teraz równy:

Ko(2) = 0,7319.

4. Wnioski ko cowe

Z przeprowadzonych bada  laboratoryjnych wynika, e wspó czynnik parcia bocznego 
Ko w badanych odpadach przemys owych przyjmuje ró ne warto ci w zale no ci od metody 
jego wyznaczania. Wyznaczony w sposób standardowy z równania (1) wspó czynnik Ko jest 
równy 0,5515.

Wspó czynnik parcia bocznego Ko ustalony metod  pomiaru si  tarcia, obliczony 
z uk adu równa  (2), przyjmuje inne warto ci ni  wyznaczony w sposób standardowy 
z równania (1). Napr enie pionowe w badanej próbce w obu metodach pomiaru by o
prawie identyczne.

Zmierzona warto  wspó czynnika parcia bocznego zale y od historii badania, cho
wielko  napr enia pionowego w badanej próbce nie zmieni a si  w czasie.

W pomiarze wykonanym bezpo rednio po obci eniu próbki stwierdzono wspó czyn-
nik parcia bocznego Ko(1) = 0,7002, a wi c jest wi kszy od wyznaczonego w sposób trady-
cyjny o 27%.

W pomiarze wykonanym szesna cie miesi cy od chwili obci enia próbki ustalono, e
wspó czynnik parcia bocznego Ko(2) jest jeszcze wi kszy ni Ko(1) i wynosi 0,7319. Jest wi c
wi kszy od wyznaczonego w sposób tradycyjny o 32,7%.

Niewiele wi kszy wspó czynnik parcia bocznego wp ywa w znacz cy sposób ko-
rzystnie na prac  konstrukcji podziemnej poprzez redukcj  poziomych napr e  rozci -
gaj cych. Ma to szczególne znaczenie gdy konstrukcja podziemna wykonana jest z ma-
teria u kruchego.

Wyznaczony w aparacie bezpo redniego cinania k t tarcia wewn trznego badanego 
odpadu { = 26,6499 jest wi kszy ni  wyznaczony z oporów tarcia k t tarcia badanej próbki 
o stalowe cianki aparatu badawczego. Wtedy k t { = 19,49°. Mo na wi c wnioskowa , e
przy normalnym napr eniu pionowym v*

p = 537 kPa, pomimo up ywu stosunkowo d ugiego
czasu badania, po lizg w aparacie badawczym odbywa  si  na kontakcie próbki z metalowy-
mi elementami aparatu.
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