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1. Wprowadzenie
Technologie bezwykopowe, dzięki swym bezsprzecznym zaletom, do których należy przede
wszystkim możliwość budowania rurociągów i mikrotuneli bez większego naruszanie powierzchni
terenu, rozwijają się na świecie bardzo szeroko. Rozwój ten wiąże się z intensywnymi badaniami
naukowymi w tej dziedzinie. Przeglądu aktualnych kierunków badań dotyczących technologii
bezwykopowych dokonano w pracy Chapmana et al. (2007). Autorzy tego opracowania wyodrębnili
cztery grupy badań, a mianowicie: 1) planowanie, projektowanie i monitoring, 2) interakcja maszyn i
gruntu, 3) problemy związane z rurami i ich połączeniami oraz 4) prace towarzyszące. Wśród prac
towarzyszących wyodrębniono dwie grupy zagadnień: 4.1) problemy techniczne związane z
wytrzymałością, sztywnością i statecznością elementów studni i wykopów technologicznych oraz
problemy połączeń rurociąg-rurociąg i rurociąg-studnia, a także 4.2) problemy środowiskowe.
Intensywny rozwój infrastruktury komunalnej w Polsce związany z napływem funduszy Unii
Europejskiej na rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych powoduje coraz szersze zastosowanie technologii bezwykopowych.
Stosowanie tych technologii wymaga od inżynierów projektujących i nadzorujących wykonawstwo
pełnego ich zrozumienia, a w dalszej kolejności rozwiązywania powstających problemów
technicznych związanych z adaptacją i rozwojem technologii bezwykopowych w warunkach Polskich.
Bardzo dużą rolę w tym aspekcie odgrywają podręczniki Kuliczkowskiego (1996), Madryasa et
al.(2006) czy też Kędrackiego (2008). Równocześnie krajowe przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowe
włączają się w poznawanie, stosowanie i rozwój tych technologii. W naszym regionie tzw.
Środkowego Nadodrza wiodącą firmą wykonującą prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do
budowy kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków jest firma BEWA ze Szprotawy.
Madryas et al.(2006) w rozdziale „Wykopy startowe i końcowe” omawia konstrukcje obudowy
wykopów w postaci ścianek szczelnych z elementów stalowych instalowanych pionowo lub poziomo
oraz obudowy systemowe typu skrzyniowego. Przedstawione rozwiązania stanowią konstrukcje
tymczasowe, wykonywane w celu realizacji rurociągu i demontowane są po jego wykonaniu.
W niniejszej pracy przedstawiono problemy związane w projektowaniem i wykorzystaniem
studni wykonanych z kręgów żelbetowych, jako studni startowych do realizacji przecisków
hydraulicznych i mikrotunelowania. Studnie takie charakteryzują się łatwością wykonania w
typowych, prostych warunkach gruntowych, oraz mogą po wykonaniu rurociągu, być
wykorzystywane jako studnie kanalizacyjne rewizyjne.
W poszczególnych fazach realizacji zadania, czyli w fazie zapuszczania studni, w fazie
wykonywania przecisku, a następnie w fazie eksploatacji jako studni kanalizacyjnej rewizyjnej,

konstrukcje te poddawane są złożonym warunkom obciążenia i powinny w sposób bezpieczny
przenosić je na podłoże gruntowe. Stąd też grunt w sąsiedztwie studni powinien zostać zbadany w celu
wyznaczenia jego parametrów wytrzymałości, sztywności i zdolności filtracyjnych. Znając parametry
geotechniczne gruntu możliwe jest sprawdzenie jakie obciążenia jest on w stanie przenieść, jakie
obciążenia będzie wywoływał na realizowaną studnię i jakie ewentualne inne problemy mogą powstać
w poszczególnych etapach realizacji i eksploatacji studni. Studnia jest elementem podlegającym
projektowaniu, czyli świadomemu dobieraniu jej cech, podłoże gruntowe jest tworem naturalnych,
którego cechy należy każdorazowo rozpoznać w odpowiednich badaniach. Należy także umieć
przewidywać zachowania gruntu, aby przez niewłaściwie prowadzone prace, nie pogorszyć jego cech
mechanicznych.
Na rys. 1 przedstawiono przykładowy schemat studni startowej z możliwością wykonywania
mikrotunelingu /przecisku w dwóch kierunkach. Studnia złożona jest z prefabrykowanych kręgów
żelbetowych DN 2500. Kręgi pośrednie mają wysokość 2000 mm, krąg dolny, z otworami o średnicy
1000 mm, ma wysokość 3000 mm. Studnia w zależności od położenia może być obciążona naziomem
oraz obciążeniami drogowymi typu LKW lub SLW.

Rys. 1 Przekrój, elementy i szczegóły żelbetowej studni startowej

2. Problemy geotechniczne występujące w kolejnych etapach wykonania oraz
eksploatacji studni
Ze względu na obciążenia i problemy techniczne wywołane oddziaływaniem podłoża, możemy
wyróżnić trzy następujące etapy realizacji i eksploatacji studni:
• etap instalowania (zapuszczanie studni),
• wykonywanie rurociągu,
• eksploatacja studni kanalizacyjnej.

W każdym z etapów układ konstrukcja-podłoże poddany jest specyficznym oddziaływaniom. Także
wymagania stawiane elementom układu na poszczególnych etapach są specyficzne a nawet niekiedy
przeciwstawne. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych etapów.
2.1. Etap instalowania studni
W trakcie instalowania poszczególnych kręgów studni, pomiędzy zewnętrzną powierzchnią płaszcza a
otaczającym gruntem występują siły tarcia. Siły te utrudniają zagłębianie kręgów. W celu
minimalizacji tych sił pierwszy krąg może być zaopatrzony w odsadzkę (rodzaj kołnierza), na której
wykonany jest nóż betonowy z ewentualnym dodatkowym ostrzem stalowym (rys. 1, patrz szczegół).
Kołnierz o średnicy większej niż średnica kręgu ułatwia zapuszczanie studni. Jednakże z punktu
widzenia kolejnego etapu, jakim jest przenoszenie na grunt poziomych reakcji siłownika
hydraulicznego w trakcie przecisku, duża odsadzka jest niekorzystna, gdyż powoduje szczelinę
pomiędzy płaszczem i podłożem. W sąsiedztwie szczeliny grunt ulega odprężeniu i rozluźnieniu.
Obydwa te zjawiska pogarszają sztywność i wytrzymałość gruntu, a więc cechy bardzo pożądane na
etapie realizacji przecisku.
Pomimo utworzenia szczeliny w trakcie instalowania kolejnych kręgów może dochodzić do
zakleszczenia wyższych kręgów i rozdzielenia elementów układu. Zakleszczenie może być
powodowane np.: brakiem pionowości górnych kręgów lub lokalnym oddziaływaniem sił tarcia po
jednej stronie pobocznicy płaszcza. Aby zapobiec rozdzieleniu kręgów można zastosować łączniki
stalowe pomiędzy kręgami.
Kolejnym problemem, który może wystąpić na etapie instalowania studni jest zjawisko napływu
wód gruntowych występujące w gruntach niespoistych przy wysokim poziomie zwierciadła tych wód.
Działanie ciśnienia spływowego w kierunku przeciwnym do sił grawitacji zmniejsza oddziaływania
normalne pomiędzy ziarnami, a przez to zmniejsza wytrzymałość gruntu na ścinanie. Intensywnie
napływająca woda wymywa ponadto drobne cząstki gruntu, rozluźniając go i zwiększając porowatość,
co dodatkowo obniża jego wytrzymałość i sztywność. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych
należy więc wykonać badania hydrogeologiczne, wyznaczając poziomy wód gruntowych, kierunki
przepływu oraz współczynniki filtracji k. Mając powyższe dane można narysować siatkę przepływu i
zaprojektować system odwodnienia terenu [patrz Wiłun (1982)].
Po zainstalowaniu studni wykonywany jest w jej dnie korek betonowy a następnie żelbetowa
płyta denna. W tym stadium na ścianki studni działają horyzontalne siły parcia od otaczającego
gruntu. Wielkość sił zależna jest przede wszystkim od ciężaru objętościowego gruntu γ, od historii
zmian stanu naprężenia w gruncie i od kierunku przemieszczeń ścian studni. Przy braku
przemieszczeń poziomych, stosunek naprężeń horyzontalnych σh do wertykalnych σv nazywany jest
współczynnikiem parcia bocznego w spoczynku K0 = σh / σv. Stąd na głębokości z, naprężenia
horyzontalne wynoszą σh = K0 γ z. Współczynnik parcia w spoczynku może być wyznaczony w terenie
w badaniach dylatometrycznych lub z następującego wzoru empirycznego

K 0 = (1 − sin φ ' ) OCR ,

(1)

w którym φ’ jest efektywnym kątem tarcia wewnętrznego, OCR jest stopniem prekonsolidacji gruntu
[Atkinson (2007)].
Stopień prekonsolidacji OCR = σv max / σv, gdzie σv max jest maksymalnym naprężeniem
pionowym działającym w danym punkcie podłoża, zaś σv jest pionowym naprężeniem aktualnym.
Grunty, w których OCR=1 nazywamy normalnie skonsolidowanymi, natomiast grunty, w których
OCR>4, nazywamy silnie prekonsolidowanymi.
Ze względu na rozluźnienie gruntu w sąsiedztwie studni i powstającą szczelinę, parcie czynne
działające na jej ściany będzie mniejsze od określonego powyżej parcia gruntu w spoczynku (rys.2).
Parcie w spoczynku będzie jednak graniczną wartością parcia, które działa na studnie w chwili braku
jej przemieszczeń w kierunku gruntu. Jednakże należy pamiętać, że w momencie wykonywania
rurociągu, gdy w wyniku działania reakcji siłownika hydraulicznego, wykonującego przecisk, ściana
studni będzie przemieszczała się w kierunku gruntu, będzie na nią działało parcie bierne, którego
wartość jest znacznie większa (rys. 2).
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Rys. 2 Zależność pomiędzy przemieszczeniami poziomymi konstrukcji i działającym na nią parciem bocznym

2.2. Etap wykonywania rurociągu
Największym obciążeniom studnia poddawana jest w trakcie wykonywania przecisku. Reakcje od
siłownika hydraulicznego przekazywane są zasadniczo przez dolny krąg na podłoże. W przypadku
występowania szczeliny pomiędzy studnią a gruntem, może dochodzić do niekontrolowanych,
znacznych przemieszczeń dolnej części studni, występowania dużych momentów zginających płaszcz
dolnego kręgu oraz sił ścinających kołnierze łączące sąsiednie kręgi. W pracy [1] sugeruje się
wykonanie zakotwienia lub poduszki iniekcyjnej, wzmacniającej i usztywniającej słabe podłoże oraz
zapewniającej właściwe przekazywanie obciążeń.
Zależnie od stosowanej technologii, a przede wszystkim od panujących na trasie planowanego
rurociągu warunków gruntowych, reakcje siłownika przekazywane na ścianę studni mogą być bardzo
duże. Należy więc sprawdzić warunek nośności konstrukcji oraz gruntu poddanego obciążeniom
poziomym oraz sprawdzić możliwość utraty stateczności ogólnej studni. Ważnym zagadnieniem są
także deformacje ścian i całej studni wywołane obciążeniem. Mogą one powodować między innymi
trudności w laserowych pomiarach kierunku wiercenia. Przykład analizy deformacji wykopu
startowego przedstawiono w pracy Choobbastiego et al. (2008). Norma Eurokod-7 definiuje stany
graniczne nośności odpowiednio jako: STR, GEO oraz EQU. Dla stanu GEO wymaga się sprawdzenia
dwóch sytuacji obliczeniowych, a mianowicie obciążenia z odpływem i obciążenia bez odpływu.
Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w przykładzie zamieszczonym w kolejnym punkcie pracy.
2.3. Etap eksploatacji studni kanalizacyjnej
Dla etapu eksploatacji projektant powinien sprawdzić stateczność konstrukcji poddanej wyporowi
przy wysokim poziomie zwierciadła wody gruntowej (stan graniczny UPL). Sprawdzenie takie jest
rutynowym działaniem projektowym i nie będzie szerzej omawiane.

3. Testowy przykład analizy nośności gruntu podczas wykonywania przecisku
Studnia startowa obciążona reakcją siłownika hydraulicznego w trakcie wykonywania przecisku oraz
otaczające ją podłoże, na które przekazywana jest reakcja, znajdują się w przestrzennym stanie
naprężenia. Ze względu na wstępny etap prezentowanych badań w zamieszczonym poniżej
przykładzie przyjęto założenie występowania płaskiego stanu odkształcenia –rys. 3. Reakcja siłownika
przekazywana jest przez dolny odcinek studni o wysokości 3m, za pośrednictwem bloku oporowego
wypełniającego szczelnie przestrzeń pomiędzy studnią i gruntem, wykonanego z iniekcji cementowej.
Dodatkowo pomija się wpływ sztywności górnych trzech kręgów studni na zachowanie podłoża. Do
analizy nośności układu wykorzystano system metody elementów skończonych ABAQUS. Obszar
gruntu o wymiarach przekroju pionowego 30m na 18m poddany został dyskretyzacji z
wykorzystaniem ośmiowęzłowych elementów skończonych Serendipa – rys. 3. Zastosowano analizę
przyrostowo-iteracyjną, zwiększając na każdym przyroście wartość obciążenia poziomego.

Rys. 3 Schemat analizowanego zadania: schemat obciążenia, siatka elementów skończonych, warunki brzegowe
oraz rozwój stref zniszczenia gruntu (1, 2, 3), wywołanych poziomym obciążeniem bloku oporowego

Eurokod-7 wymaga sprawdzenia nośności granicznej układu obciążonego z drenażem i bez
drenażu. Do obliczeń przyjęto warunek wytrzymałości gruntu z drenażem w postaci hipotezy
Coulomba-Mohra (rys. 4a), zaś w przypadku obciążenia bez drenażu, warunek plastyczności Treski
(rys. 4b). Taką postać warunków plastyczności przyjęto ze względu na łatwość wyznaczenia
parametrów gruntu w standardowych badaniach laboratoryjnych i polowych, Warunek Treski w sensie
matematycznym jest szczególnym przypadkiem warunku Coulomba-Mohra przy kącie tarcia
wewnętrznego φ = 0 (przedstawiony na rys. 4a ostrosłup staje się graniastosłupem).
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Rys. 4 Warunek plastyczności w przestrzeni naprężeń głównych: a) Coulomba-Mohra, b) Treski

3.1 Dane do przykładu
Analizowane podłoże gruntowe składa się z dwóch warstw ułożonych horyzontalnie – warstwy gliny
zwięzłej w stanie plastycznym, o miąższości 12m (warstwa I) oraz warstwy piasku pylastego w stanie
zagęszczonym, o miąższości 6m (warstwa II). Piezometryczny poziom wody gruntowej występuje na
głębokości 4m. Przyjęto następujące wartości parametrów mechanicznych podłoża
- warstwa gruntu I: wytrzymałość na ścinanie bez drenażu cu =50 kPa, (φu =00),
- warstwa gruntu II: efektywna wartość kohezji c’ =0, efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ' =300.
Dla obu warstw przyjęto E =100 MPa, ν =0,4 (ze względu na cel zadania, jakim było wyznaczenie
nośności układu, wartości parametrów sztywności mają znaczenie drugorzędne).
Krytycznym przypadkiem w rozważanym przykładzie będzie obciążenie bez drenażu, w trakcie
którego w zagęszczającym się pod wpływem obciążenia ośrodku gruntowym, w wyniku małych

zdolności filtracyjnych glin postępował będzie wzrost ciśnienia wody w porach. Wzrost ciśnienia
porowego powoduje obniżenie wytrzymałości gruntu na ścinanie. W dalszej części analizowany
będzie taki właśnie przypadek obciążenia.
Hipoteza Treski wyrażona w kategoriach naprężeń głównych σ1, σ2, σ3, dana jest równaniami:

1
(σ 1 − σ 2 ) = cu , 1 (σ 2 − σ 3 ) = cu , 1 (σ 3 − σ 1 ) = cu ,
2
2
2

(2)

w których cu jest wytrzymałością gruntu na ścinanie w badaniach bez drenażu.
3.2 Dyskusja wyników
Na rys. 3 pokazano rozwój stref zniszczenia gruntu dla trzech przyrostów obciążenia. Strefa
zniszczenia (1) rozwija się w podłożu w sąsiedztwie bloku oporowego. Zwiększanie obciążenia
wywołuje ekspansję tej strefy (2) w głąb podłoża i w kierunku górnej i dolnej krawędzi bloku
oporowego. Dalszy wzrost obciążenia powoduje rozwój strefy zniszczenia gruntu w kierunku górnym
(3) oraz powstanie klina odłamu. Kolejne niewielkie przyrosty obciążenia prowadzą do wyczerpanie
nośności układu.
Na rys. 5 pokazano stan naprężenia w gruncie w momencie gdy obciążenia równe są 75%
nośności układu. Taki stan naprężenia może wystąpić w rzeczywistym, poprawnie zaprojektowanym
układzie (częściowe współczynniki bezpieczeństwa w normach projektowych zaniżają cechy
wytrzymałości materiałów i zawyżają obciążenia). Na rysunku widoczna jest znaczna koncentracja
naprężeń w strefie za blokiem oporowym. Wartości naprężeń w tym obszarze sugerują osiągnięcie
granicy plastyczności i powstanie odkształceń trwałych w tym obszarze gruntu. W kolejnych analizach
wskazane byłoby zagęszczenie siatki elementów w tym rejonie.

Rys. 5 Warstwice naprężeń zredukowanych wg Misesa w gruncie, wywołanych oddziaływaniem poziomym bloku
oporowego studni, przy obciążeniu równym 75% nośności gruntu

Zasadniczy wynik analiz przedstawiony został na rys. 6. Wykres przedstawia wielkości
przemieszczeń poziomych gruntu u, dla kolejnych wartości wypadkowej P, obciążenia rozłożonego
działającego na blok oporowy studni. Rysunek ten pozwala na oszacowanie granicznych wartości
obciążenia, przy których występuje bardzo duży wzrost przemieszczeń poziomych gruntu w punkcie
A, znajdującym się w połowie wysokości bloku oporowego (patrz rys. 3). Tak więc w omawianym
przypadku nośność graniczna podłoża, a stąd maksymalne obciążenie poziome, które jest w stanie
przenieść grunt, wynosi ok. 650 kN.
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Rys. 6 Wykres przemieszczeń poziomych środka bloku oporowego w kolejnych przyrostach obciążenia

4. Podsumowanie
Stosowanie kręgów żelbetowych do budowy studni startowych w bezwykopowych technologiach
budowy gazociągów jest rozwiązaniem racjonalnym pod względem ekonomicznym. Studnia startowa,
po wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego, może być wykorzystywana jako studnia rewizyjna. Należy
jednak pamiętać, że studnia poddana będzie odmiennym stanom obciążenia w kolejnych etapach
instalowania i eksploatacji. Ogromną rolę odgrywają tutaj czynniki geotechniczne, które mogą
powodować trudności przy zapuszczaniu studni, determinują wartości parcia gruntu oraz wielkości sił
wywołanych przeciskaniem przewodów rurowych.
Projektując studnie startowe do kanalizacji przeciskowej i mikrotunelingu powinniśmy
dysponować dokładnym rozpoznaniem podłoża pod kątem geotechnicznym i hydrogeologicznym na
głębokość znacznie większą niż głębokość samej studni. Wysoki poziom wód gruntowych jest dużym
utrudnieniem na etapie instalowania studni i należy wówczas wyznaczyć współczynnik filtracji gruntu
k oraz zaprojektować odpowiednie odwodnienie terenu.
Konieczna jest znajomość rodzaju gruntu, jego stanu, struktury i genezy. Poza standardowymi
parametrami stanu, takimi jak stopień zagęszczenia (ID), czy też wskaźnik konsystencji (IC=1-IL),
należy znać stopień prekonsolidacji gruntu OCR. Znajomość genezy gruntu ułatwia identyfikację
występowania gruntów ekspansywnych, zawierających montmorylonit, w których zmiana wilgotności
powoduje ogromne zmiany objętości gruntu i w przypadku zawilgocenia dochodzić będzie do
wypiętrzania studni.
Zasadniczą rolę w projektowaniu odgrywają jednak parametry mechaniczne podłoża. Ze
względu na odmienny sposób projektowania w przypadku obciążenia z drenażem i bez drenażu,
należy rozstrzygnąć, który ze stanów będzie krytyczny w danej sytuacji i wyznaczyć odpowiednie
parametry mechaniczne gruntu. W przypadkach wątpliwych powinno się sprawdzać obydwa stany.
Zależnie od warunków gruntowych, należy wyznaczyć parametry sztywności gruntu z drenażem lub/i
bez drenażu (np. odpowiednio E’, ν’ oraz Eu, νu), a także parametry wytrzymałości gruntu z drenażem
lub/i bez drenażu (φ’, c’, cu).
W przypadkach skomplikowanych warunków gruntowych, znając wartości powyższych
parametrów, możliwe jest określenie nośności układu, a tym samym sprawdzenie pierwszego stanu
granicznego. Metoda zaprezentowana w zamieszczonym przykładzie testowym jest skuteczna,
wymaga jednak porównania otrzymanych wyników z rezultatami analizy przestrzennej układu.
Technika zapuszczania studni i odsadzka na dolnym kręgu wpływają na naruszenie struktury i
rozluźnienie gruntu za studnią – w bezpośrednim sąsiedztwie zewnętrznej pobocznicy. Brak
przylegania kręgów do gruntu powoduje większe i bardziej niekorzystne obciążenie samej studni, co
w praktyce przekłada się na stosowanie grubszych ścianek z dużą ilością zbrojenia. Wydaje się celowe
stosowanie ciśnieniowej iniekcji cementowej za studnią, przynajmniej w obszarze w którym
przewiduje się wprowadzenie dużych sił wywołanych realizacją przecisków. Pozwoliło by to m.in. na
uniknięcie deformacji studni i tym samym zachowanie szczelności na stykach pomiędzy kręgami.

Rozumiejąc zjawiska zachodzące w podłożu gruntowym oraz znając obciążenia działające na
studnię, możliwe jest takie zaprojektowanie układu oraz przeprowadzenie kolejnych etapów prac, aby
nie pogorszyć cech mechanicznych podłoża, a tym samym przekazać obciążenia na grunt, który
zachowa swoją nośność, co pozwoli bezpiecznie wykonać oraz eksploatować wykonaną konstrukcję.
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SELECTED PROBLEMS OF LOADS ACTING ON WORKING SHAFTS
IN TRENCHLESS TECHNOLOGIES
The paper presents problems connected with reinforced concrete segmental linings for working shafts
in pipe jacking and microtunneling. After the pipeline installation the shafts are converted to
manholes. In particular, it discusses various kinds of loads acting on a shaft in the subsequent stages of
installation, the pipe jacking realization as well as in its exploitation as a sewage inspection chamber.
The pipe jacking realization, during which the shaft is subjected to considerable horizontal loads, has
been given the greatest consideration in the paper. The ultimate bearing capacity has been determined
for such load. With regard to the soil conditions assumed in the example, the undrained case of load
has been considered. The task has been solved with the use of the finite element method. The elastoplastic model of soil with the Tresca yield criterion has been assumed. Because of the initial phase of
the research, the case has been solved with the assumption of plane strain conditions instead of 3D
ones, which is not adequate to the circular shape of the shaft. The presented method appeared to be
efficient and it will be possible to use it to solve a general 3D state.

