
�INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�3/2015508

Składowisko odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, peł-
niące funkcję Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobyw-
czych (OUOW), jest zaliczane do największych tego rodzaju 
obiektów na świecie. Budowę obiektu rozpoczęto w 1974 roku, 
a jego eksploatacja i równoczesna rozbudowa trwa nieprzerwa-
nie od 1977 roku. Składowisko jest otoczone ze wszystkich 
stron zaporami ziemnymi o łącznej długości przekraczającej 
14 km i maksymalnej wysokości przekraczającej 60 m.

Zapory są formowane metodą nadbudowy do środka, war-
stwami o miąższości 2,5 m, w granicach każdej z 26 sekcji na-
mywu. Namywanie plaż jest prowadzone przy użyciu rurocią-
gów rozmieszczonych wzdłuż korony obwałowań. Wewnątrz 
obiektu znajduje się akwen pełniący funkcję stawu nadosado-
wego. Jego głębokość osiąga 4 m. Obecnie w czaszy składo-
wiska zdeponowane jest około 500 mln m3 odpadów. Objętość 
stawu nadosadowego waha się w granicach 7 ÷ 10 mln m3. 
Całkowita powierzchnia zajmowana przez obiekt wynosi około 
1580 ha.

Dwie podstawowe funkcje, jakie obiekt pełni od począt-
ku swojego istnienia, to gromadzenie odpadów pochodzących 
z flotacji rudy miedzi wydobywanej przez KGHM Polska Miedź 
S.A. oraz retencjonowanie wody technologicznej na potrzeby 
flotacji i hydrotransportu.

WARUNKI PROJEKTOWANIA
I ROZBUDOWY OBIEKTU

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 
(OUOW) Żelazny Most jest położony w południowo-zachod-
niej części Polski, pomiędzy Lubinem a Głogowem, w odległo-
ści około 80 km od Wrocławia (rys. 1). Jego lokalizacja wyko-
rzystuje naturalne obniżenie terenu w południowo-wschodniej 
części Wzgórz Dalkowskich. Ze względu na rozmiary obiektu, 
zasięg oddziaływania, zmienność warunków naturalnych, w tym 
przede wszystkim skomplikowaną budowę geologiczną podłoża 
oraz złożoność i zmienność oddziaływań, na jakie jest narażony, 
jego projektowanie oparto na metodzie obserwacyjnej.

Metoda obserwacyjna w budownictwie polega na ocenie 
parametrów geotechnicznych w złożonych warunkach geolo-
giczno-inżynierskich na podstawie zachowania się wznoszonej 
budowli. Wykorzystując do analizy wstecznej wyniki odpo-
wiednio prowadzonego monitoringu obiektu, ocenia się lub we-
ryfikuje tzw. projektowe parametry obserwacyjne. Parametry te, 
zastosowane w obliczeniach, umożliwiają wprowadzenie nie-
zbędnych korekt rozwiązań projektowych. Postępowanie takie 
pozwala na eliminowanie niepewności związanej z rozpozna-
niem podłoża, weryfikowanie poprawności, kompletności zało-
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żeń projektowych i metod obliczeniowych oraz minimalizację 
kosztów związanych z realizacją inwestycji przy zachowaniu 
niezbędnego zapasu bezpieczeństwa [12].

Podstawy metody obserwacyjnej sformułowali Terzaghi 
i Peck, którzy zwrócili uwagę, że projekt opierający się na naj-
bardziej niesprzyjających założeniach jest nieekonomiczny. Je-
żeli jednak projektant pozwala na wprowadzanie modyfikacji 
projektu podczas budowy, może uzyskać poważne oszczędności 
poprzez projektowanie na podstawie założeń najbardziej praw-
dopodobnych, a nie najbardziej niekorzystnych. Wszelkie nie-
pewności i niedostatki informacji są uzupełniane poprzez odpo-
wiednie obserwacje gromadzone podczas budowy, a projekt jest 
modyfikowany zgodnie z uzyskanymi wynikami. Taki sposób 
projektowania nosi nazwę procedury obserwacyjnej.

W warunkach OUOW Żelazny Most zastosowanie meto-
dy obserwacyjnej zapewnia nie tylko możliwość uzyskania 
oszczędności, ale niekiedy wręcz umożliwia rozbudowę. Sys-
tematycznie rosnącemu ciężarowi obiektu towarzyszy wzrost 
zasięgu i głębokości jego oddziaływania na podłoże. To zaś wy-
maga zwiększania zasięgu i głębokości rozpoznania geologicz-
nego, co nie zawsze jest możliwe, np. w jego centralnej części.

W opisywanym przypadku na potrzeby metody obserwa-
cyjnej wykorzystuje się między innymi rozbudowany system 
monitoringu, obejmujący zjawiska filtracji w korpusie zapory 
i podłożu, przemieszczenia powierzchniowe i wgłębne, od-
działywania pochodzenia górniczego, a przede wszystkim ak-
tywność sejsmiczną, wydatki filtracyjne, a nawet wybrane pa-
rametry ekologiczno-środowiskowe. Wyniki monitoringu oraz 
systematyczne inspekcje wizualne są wykorzystywane również 
do celów bieżącej oceny stanu technicznego obiektu.

System monitoringu ostrzegawczego i badawczego

Stały monitoring OUOW Żelazny Most obejmuje szereg 
procesów decydujących o bezpieczeństwie użytkowania obiektu 

i ewentualnych zagrożeniach na terenach przyległych oraz śro-
dowiska. Jego najważniejsze komponenty to:

 – sieć piezometrów otwartych, służących do obserwacji 
położenia zwierciadła wody w gruntach przepuszczal-
nych w korpusie zapory, gruboziarnistych odpadach 
i podłożu (około 2000 sztuk) oraz na bliskim przedpolu 
obiektu (około 500 sztuk);

 – sieć strunowych przetworników ciśnienia (około 
500 sztuk), przeznaczonych do monitorowania ciśnienia 
wody w porach, przede wszystkim w nieprzepuszczal-
nych gruntach podłoża;

 – sieć powierzchniowych (około 400 sztuk) i wgłębnych 
(35 sztuk) reperów kontrolowanych, zlokalizowanych na 
zaporach i przedpolu, obserwowanych z częstotliwością 
od 1 do 4 razy w ciągu roku;

 – automatyczny system monitoringu geodezyjnego Geo-
MoS, służący do ciągłego monitoringu newralgicznych 
odcinków zapór, składający się z dwóch części – 23 in-
stalacje zwierciadeł na najwyższym odcinku w części 
wschodniej obiektu oraz 4 instalacje punktów GPS na 
odcinku posadowionym w najtrudniejszych warunkach 
geotechnicznych w części północnej;

 – sieć inklinometrów (około 80 sztuk) służących przede 
wszystkim do obserwacji deformacji głębokiego podło-
ża;

 – sieć punktów kontroli wydatków drenaży oraz przepły-
wów w rowach przyzaporowych;

 – sieć stanowisk sejsmometrycznych (ponad 20 sztuk), 
zlokalizowanych w obrębie obiektu i w jego dalszym 
otoczeniu, przede wszystkim po stronie eksploatowa-
nych złóż kopalin, służących do obserwacji oddziaływań 
dynamicznych pochodzenia górniczego (rys. 1);

 – wizualna ocena stanu technicznego poszczególnych ele-
mentów obiektu (zapór, przedpola, plaż itp.).

W ślad za rozbudową obiektu podąża rozbudowa sieci mo-
nitoringu. Zmienia się też znaczenie poszczególnych elementów 
systemu. Ze względu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
szybko wzrasta rola obserwacji rozwoju deformacji oraz ciśnie-
nia wody w porach w głębokim podłożu, jak też oddziaływań 
sejsmicznych. Stanowią one podstawę do opracowania sche-
matów obliczeniowych, doboru warunków brzegowych, para-
metrów materiałowych i obciążeń oraz założeń i programów 
niezbędnych badań uzupełniających. W ramach planowania, 
analizy i interpretacji wyników użytkownik i projektant obiek-
tu ściśle współpracuje między innymi z Międzynarodowym 
Zespołem Ekspertów (ZEM), Norweskim Instytutem Geotech-
nicznym (NGI), Instytutem Budownictwa Wodnego PAN, In-
stytutem Geofizyki PAN oraz szeregiem krajowych ośrodków 
akademickich. Dzięki temu monitoring OUOW Żelazny Most 
w równym stopniu wypełnia funkcje ostrzegawcze i badawcze, 
służąc lepszemu rozpoznaniu i zrozumieniu zjawisk oraz proce-
sów towarzyszących eksploatacji i rozbudowie obiektu.

Uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska

Ze względu na akwen utrzymywany w czaszy OUOW Żela-
zny Most jest traktowany jak budowla hydrotechniczna klasy I. 

Rys. 1. Lokalizacja OUOW Żelazny Most
oraz rozmieszczenie stanowisk sejsmometrycznych
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Bezpieczną eksploatację i rozbudowę umożliwia odpowiednia 
technologia deponowania odpadów. Odpady o grubszym uziar-
nieniu pochodzące ze złóż kopalń Lubin i Rudna są namywane 
z koron zapór zewnętrznych i tworzą plaże o łagodnym spadku 
(około 1%) w stronę centralnej części czaszy. Namywy prowa-
dzone są sekcjami o długości około 500 m, z ułożonych na ko-
ronach zapór rurociągów f 800 mm, wyposażonych w króćce 
z zasuwami regulacyjnymi o średnicy f 200 mm i rozstawie 
około 20 m. Odpady drobnoziarniste pochodzące z kopalni Po-
lkowickie są zrzucane do centralnej części obiektu rurociągami 
układanymi na pirsach – niskich nasypach ziemnych, prostopa-
dłych do zapór. Również z pirsów jest prowadzony zrzut odpa-
dów lubińskich i rudniańskich w okresie zimowym. Taki system 
namywu sprawia, że do rozbudowy OUOW Żelazny Most mogą 
być wykorzystywane prawie wyłącznie odpady gruboziarniste 
z rejonu plaż, co minimalizuje potrzebę dostarczania materiału 
z zewnątrz.

Naturalny, gruboziarnisty materiał konstrukcyjny, używa-
ny zwykle do budowy korpusu statycznego zapór ziemnych, 
jest zastąpiony tu rozsegregowanymi podczas namywu grun-
tami antropogenicznymi, mającymi wytrzymałość niezbędną 
do uzyskania wymaganej stateczności skarpy. Schemat stre-
fowania osadów przedstawiono na rys. 2, a w tabl. 1 – para-
metry geotechniczne gruntów wbudowywanych z korpus za-

pór z uwzględnieniem warstw położonych powyżej i poniżej 
krzywej depresji. Lokalizacja, zasięg oraz wartości parametrów 
materiałowych gruntów są opracowywane na podstawie obszer-
nego i szczegółowego programu geotechnicznych badań tereno-
wych i laboratoryjnych, których realizację pod nadzorem ZEM 
rozpoczęto w latach 1992-1997. Na potrzeby analizy stateczno-
ści, w materiałach nawodnionych o niskiej przepuszczalności 
zgromadzonych w centralnej części czaszy, w celu wyznacze-
nia wytrzymałości zamiast kąta tarcia wewnętrznego i spójności 
wykorzystuje się wytrzymałość na ścinanie, wyznaczoną w wa-
runkach bez drenażu su. W początkowym okresie zależność po-
między su i składową pionową naprężenia efektywnego  okre-
ślano współczynnikiem o wartości 0,25. Kompleksowe badania 
osadów, koordynowane przez firmę Geoteko Sp. z o.o., pozwoli-
ły ustalić, że wartość ta nie spada poniżej 0,35 [2]. Potwierdza to 
trafność opracowanej technologii namywu, umożliwiającej se-
dymentację drobnych osadów w sposób pozwalający na uzyska-
nie stosunkowo wysokiej wytrzymałości na ścinanie. Ponadto 
sprawia ona, że odsegregowane na plaży najdrobniejsze frakcje 
wraz z pylastymi odpadami polkowickimi są kierowane poza 
plaże i budują nieprzepuszczalne dno akwenu, przeciwdziałając 
infiltracji wód technologicznych do podłoża i zanieczyszczeniu 
wód gruntowych.

METODY I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Stateczność skarp wraz podłożem

Utrata stateczności skarpy lub podłoża jest obok przebicia 
hydraulicznego podstawową przyczyną katastrof ziemnych bu-
dowli piętrzących. W przypadku OUOW Żelazny Most analiza 
stateczności jest prowadzona systematycznie i na każdym etapie 
rozbudowy. Podstawą analizy jest ciągły monitoring geotech-
niczny. Obliczenia stateczności są wykonywane do każdego 
2,5-metrowego etapu nadbudowy. Biorąc pod uwagę tempo 
przyrostu poziomu deponowanych odpadów, nie rzadziej niż co 
2 lata, dla całej zapory jest wykonywana szczegółowa analiza 
stateczności. Stateczność jest analizowana również w sytuacji, 
kiedy dane z monitoringu (obserwacje przemieszczeń, położe-
nia krzywej depresji lub ciśnienia wody w porach gruntu w pod-
łożu) w znacznym stopniu odbiegają od prognoz.

Rys. 2. Schemat strefowania osadów w typowym przekroju OUOW Żelazny Most

Tabl. 1. Parametry geotechniczne materiałów w obszarach strefowania

Strefa Rodzaj materiału g
[kN/m3]

fʹ
[°]

cʹ
[kPa]

Su / 
[–]

1
Nasyp nadbudowy
(osady piaszczyste
 zagęszczone mechanicznie)

19,0 34 0 –

2 Nasyp podstawowy zapory
(piaski naturalne
 zagęszczone mechanicznie)

19,0 34 0 –

2ʹ 20,5 34 0 –

3 Strefa I
(osady piaszczyste nieza-
gęszczone mechanicznie)

18,0 34 0 –

3ʹ 19,5 34 0 –

4 Strefa II
(osady pylaste
 niezagęszczone)

17,0 34 0 –

4ʹ 18,5 – – 0,25 ÷ 0,35

 – składowa pionowa naprężenia efektywnego
Su – wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu
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Analiza stateczności obejmuje również obciążenia dyna-
miczne wywołane działalnością górniczą. Systematycznie ak-
tualizowane prognozy oddziaływań sejsmicznych [9] stanowią 
podstawę określenia obciążeń o charakterze wyjątkowym, które 
następnie są uwzględniane w obliczeniach.

Stateczność w warunkach obciążeń podstawowych i wy-
jątkowych weryfikuje się dwiema metodami. Podstawową jest 
metoda globalnej równowagi granicznej (GLE) uwzględniająca 
obciążenia sejsmiczne zgodnie z podejściem pseudostatycznym 
[5]. W tym celu opracowano mapę podziału składowiska na stre-
fy o zróżnicowanym narażeniu na oddziaływania sejsmiczne, 

przypisując poszczególnym strefom wartości obliczeniowych 
współczynników sejsmiczności (rys. 3). Aktualnie współczyn-
niki sejsmiczności w obrębie składowiska nie przekraczają war-
tości c = 0,10 i odpowiadają prognozowanemu przyspieszeniu 
poziomemu PHA = 0,209g [10]. Wpływy dynamiczne na po-
wierzchnię terenu w obszarze górniczym „Rudna I” nie przekra-
czają II stopnia intensywności drgań według skali GSI-2004-V.

W drugiej z metod, zgodnej z uproszczonym podejściem 
Newmarka [11], uwzględnia się rozkład sił bezwładności wy-
wołanych przejściem fali podłużnej zgodnej z wzorcowym 
akcelerogramem opracowywanym w ramach prognozy od-
działywań sejsmicznych (rys. 4). Metoda Newmarka pozwala 
na oszacowanie trwałych deformacji obiektu spowodowanych 
wstrząsem. Wdrażaniem tej metody w procesie projektowania 
zajmuje się Instytut Budownictwa Wodnego (IBW) PAN. Do-
tychczasowe analizy nie potwierdziły zagrożenia powstaniem 
trwałych deformacji zapory na skutek prognozowanych oddzia-
ływań sejsmicznych.

Filtracja i ciśnienia porowe

Zapory OUOW Żelazny Most są narażone na ciągłe od-
działywanie parcia dynamicznego strumienia wody filtrującej 
ze stawu osadowego do rowu przyzaporowego oraz znaczne 
wahania krzywej depresji, będące rezultatem intensywnych, 
okresowych namywów na kilkusetmetrowych odcinkach sekcji 
oraz brakiem uszczelnień korpusu. Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym w istotny sposób na przebieg procesów filtracji 
jest anizotropowość filtracyjna sedymentujących osadów, po-
cząwszy od linii wewnętrznych (odwodnych) skarp kolejnych 
etapów nadbudowy, aż po granice akwenu. Anizotropowość 
filtracyjna osadów plaży jest wynikiem odkładania się cien-
kich, niemal poziomych warstw drobnego materiału w okresie 
następującym bezpośrednio po zakończeniu namywu. Ustalona 
eksperymentalnie przeciętna wartość współczynnika anizotropii 
kv / kh oscyluje wokół wartości 1:3. W celu ograniczenia wahań 
krzywej depresji i utrzymania jej w bezpiecznej odległości od 
skarpy odpowietrznej wprowadzono system drenaży pierście-
niowych, ułożonych w plaży, równolegle do osi zapór wokół 
całego składowiska (rys. 2). Drenaże pierścieniowe są układane 
w piętrach co około 10 m. Ich skuteczność na etapie projekto-
wania potwierdzono w drodze numerycznych symulacji filtra-
cji nieustalonej (rys. 5, 6) i zweryfikowano eksperymentalnie 
za pomocą obserwacji piezometrów otwartych, zafiltrowanych 
w korpusach zapór i osadach (rys. 7).

Rys. 3. Schemat podziału składowiska na strefy sejsmiczności

Rys. 4. Wzorcowy akcelerogram opracowany na potrzeby analizy Newmarka 
opracowany przez IBW PAN

Rys. 5. Zmiany położenia krzywej depresji w osadach i zaporze w czasie namywu
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Rys. 6. Zmiany wydatków drenaży pierścieniowych w czasie namywu

Rys. 7. Zmiany wskazań piezometrów otwartych zainstalowanych w sekcji namywu S2 w latach 2009-2013
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Ryzyko upłynnienia luźnych osadów w strefie plaży

Systematyczna nadbudowa składowiska, której towarzyszą 
wzrost poziomu piętrzenia oraz grubości warstwy luźnych, na-
wodnionych osadów zgromadzonych w strefie plaży, przy nara-
żeniu obiektu na wstrząsy górnicze, sprawia, że rośnie również 
potencjalne ryzyko upłynnienia osadów, i w jego rezultacie – 

gwałtownego przyrostu deformacji, a nawet utraty stateczności 
zapór. Analizy ilościowe potencjalnych zagrożeń związanych 
z tym zjawiskiem są wykonywane za pomocą komputerowej 
aplikacji MES o nazwie QUAKE/W wchodzącej w skład pakie-
tu GeoStudio [6, 14]. Ze względu na szereg niepewności związa-
nych z wyznaczaniem parametrów materiałowych niezbędnych 
do zaaplikowania modelu zjawiska, jak i parametrów poten-
cjalnego wymuszenia dynamicznego, w analizie zastosowano 
popularny i nieskomplikowany model Equivalent Linear Dyna-
mic. Obciążenie dynamiczne stanowi wymuszenie sinusoidalne 
o amplitudzie 0,01÷0,15g, w zakresie częstotliwości 0 ÷ 15 Hz 
i czasie trwania od 1 do 20 s. Wartości początkowych modułów 
ścinania Gmax wyznaczono z wzorów empirycznych [1]. Wa-
hają się one w granicach od 100 MPa dla luźnych osadów do 
250 MPa dla podłoża. Wybrane wyniki przedstawiono na rys. 8 
i 9. Prezentują one strefy potencjalnego upłynnienia oraz praw-
dopodobne powierzchnie poślizgu i uzyskane do nich wartości 
współczynnika stateczności. Obiekt wykazuje największą po-
datność na upłynnienie przy wymuszeniu o częstotliwości 1 Hz. 
Wynik ten jest zbieżny z ustaleniami innych autorów. W pracy 
[4] wartość pierwszej częstotliwości własnej zapory określono 
na 0,93 Hz. Tymczasem przyspieszeniowe spektrum odpowie-
dzi dynamicznej obiektu do typowego wstrząsu górniczego 
(rys. 10) wskazuje, że dominująca harmoniczna wymuszenia 
ma częstotliwość około 9 Hz, zaś harmoniczna 1 Hz jest niemal 
10-krotnie słabsza. Badania laboratoryjne luźnych osadów plaży 
przeprowadzone w latach 2013 i 2014 dowiodły, że materiał ten 
w zasadzie nie ma właściwości kontraktywnych. W rezultacie 
uznano, że zjawisko upłynnienia nie stanowi istotnego zagro-
żenia stateczności obiektu, a stosowana technologia namywu 
pozwala na bezpieczną depozycję odpadów.

Deformacje głębokiego podłoża

Ogromna powierzchnia i kubatura składowiska powodują, 
że wywiera ono na podłoże naciski o znacznej wartości, zaś na-
prężenie dodatkowe wywołane ciężarem osadów zanika bardzo 
powoli. Granica strefy oddziaływania obiektu sięga w podłoże 
znacznie głębiej niż w przypadku budowli o zbliżonym cięża-
rze jednostkowym, lecz o typowych rozmiarach. Jednocześnie, 
nawet przy stosunkowo niewielkich odkształceniach, dzięki 
swoim wymiarom, przemieszczenia budowli i podłoża mogą 
osiągać nieoczekiwanie wysokie wartości. Osiadania rodzime-
go podłoża w centralnej części czaszy udokumentowane po-
miarami są szacowane nawet na 2 m. Ich precyzyjne ustalenie 
jest trudne ze względów technicznych, ale można domniemy-
wać, że rzeczywiste wartości, licząc od rozpoczęcia budowy, 
mogą być znacznie większe. Podobnego rzędu wartości osiąga-
ją przemieszczenia poziome zapór (rys. 11). W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat maksymalne przyrosty przemieszczeń poziomych 
przekroczyły 300 mm. Obserwuje się też znaczne zróżnicowa-
nie ich wartości na obwodzie obiektu. Pionowy rozkład defor-
macji rodzimego podłoża pokazano na rys. 15. Obserwacje in-
klinometryczne dowodzą, że głębokość oddziaływania obiektu 
w obrębie zapór znacznie przekracza 100 m w odniesieniu do 
pierwotnego poziomu terenu. Największe deformacje są obser-
wowane w rejonach, w których w podłożu zalegają grunty silnie 
spoiste, intensywnie zaburzone glacitektonicznie. W warstwach 

Rys. 8. Stateczność i stan naprężenia w warunkach początkowych [3]

Rys. 9. Wybrane wyniki symulacji
– strefy upłynnienia i krytyczne powierzchnie poślizgu [3]

Rys. 10. Poziome przyspieszeniowe spektrum odpowiedzi
w podstawie zapory [4]
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Rys. 11. Przemieszczenia poziome linii obserwacyjnej na zaporze wschodniej w latach 2003−2014 [8]

Rys. 12. Lokalizacja strunowych przetworników ciśnienia,
których wskazania przekraczają rzędną zapory

tych występują znaczne nadwyżki ciśnienia wody w porach (rys. 
12, 14). Zaawansowane analizy MES [7] wykazały, że wraz z po-
stępującą nadbudową obiektu proces deformacji będzie zyski-
wał na dynamice. Ze względu na wysokie nasycenie zewnętrz-
nych skarp zapór infrastrukturą podziemną oraz nadpoziomową 
(drenaże, kablowe sieci energetyczne i teletechniczne, rurociągi 
szlamowe, instalacje zraszania itp.) jest to zjawisko nadzwyczaj 
niekorzystne, będące źródłem wielu awarii, problemów tech-
nicznych i eksploatacyjnych. W przypadku utraty szczelności 
rurociągów szlamowych może prowadzić do znacznych rozmyć 
skarp, a nawet lokalnej utraty stateczności zapory. W związku 
z tym na newralgicznych odcinkach zaproponowano zastoso-
wanie środków zaradczych w postaci nasypów dociążających 
opartych o skarpy odpowietrzne zapór podstawowych (rys. 2) 
w połączeniu z systemem studni głębokiego drenażu pionowe-
go. Drenaż pionowy, sięgający głęboko w warstwy nieprzepusz-
czalne, ma zgodnie z zamysłem projektantów wykorzystywać 
skomplikowaną geologię tego rejonu (rys. 13), charakteryzującą 
się licznymi zamkniętymi laminacjami o stosunkowo wysokiej 
przepuszczalności, stanowiącymi naturalne warstwy drenażowe 
przyspieszające konsolidację warstw silnie spoistych. Rozwią-
zanie to zweryfikowano pozytywnie za pomocą symulacji MES 
[13], zarówno w zakresie skuteczności, jak i lokalizacji oraz 
wymiarów nasypów dociążających. Przykładowe zobrazowanie 
wyników symulacji przedstawiono na rys. 16. Opisywane roz-
wiązanie zrealizowano już w znacznej części, a jego skutecz-
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ność okazała się nawet lepsza od przewidywanej. Na najwyż-
szym odcinku zapory wschodniej, na którym deformacje jeszcze 
cztery lata temu rozwijały się najbardziej dynamicznie, obecnie 
uległy prawie całkowitemu zatrzymaniu.

WNIOSKI

Metoda obserwacyjna, szczególnie w przypadku obiektów 
wykraczających poza granice dobrze rozpoznanych i opisanych 
standardów, norm oraz doświadczeń projektowych i eksplo-

atacyjnych, pozwala na eliminowanie niepewności związanej 
z rozpoznaniem podłoża, weryfikowanie poprawności i kom-
pletności założeń projektowych i metod obliczeniowych.

Wyjątkowo wyraźnie ujawnia swoje zalety na przykładach 
budowli pozostających w stałej rozbudowie, dając sposobność 
do usuwania niepewności i uzupełniania niedostatków infor-
macji poprzez odpowiednie obserwacje i wnioski gromadzone 
podczas realizacji procesu inwestycyjnego.

W złożonych warunkach, w przypadku budowli o znacznych 
rozmiarach, zastosowanie metody obserwacyjnej nie tylko daje 

Rys. 13. Przykładowy rozkład ciśnienia wody w porach obserwowanego w głębokim podłożu

Rys. 14. Rozwój ciśnienia wody w porach obserwowanego w głębokim podłożu w sekcji namywu N1 w latach 2009-2014
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Rys. 15. Przykładowy rozkład prze-
mieszczeń poziomych obserwowanych 

w profilu inklinometrycznym

Rys. 16. Strefy zagrożenia dla rzędnej składowania 170,0 m n.p.m.
wariant przed wybudowaniem dociążenia (mapa (a); przekroje (b)) [13]

możliwość uzyskania poważnych oszczędności, ale niekiedy 
wręcz umożliwia bezpieczną rozbudowę i eksploatację.

Skuteczne, praktyczne zastosowanie metody obserwacyjnej 
wymaga, by w ślad za rozbudową obiektu podążała rozbudowa sie-
ci monitoringu, uwzględniająca zarówno zgromadzone wcześniej 
doświadczenia, jak i zmianę znaczenia informacji gromadzonych 
za pomocą poszczególnych elementów systemu. Obserwacje po-
winny być gromadzone w sposób i w zakresie umożliwiającym 
opracowywanie kompletnych z punktu widzenia przeznaczenia 
i maksymalnie wiarygodnych schematów obliczeniowych, dobo-
ru warunków brzegowych, parametrów materiałowych i obciążeń 
oraz założeń i programów niezbędnych badań uzupełniających. 
Ponadto powinny charakteryzować się pewną nadmiarowością, 
umożliwiającą ich wzajemną weryfikację.

W warunkach OUOW Żelazny Most potwierdzono możli-
wość opracowania technologii namywu, gwarantującą segrega-
cję i sedymentację osadów w sposób zapewniający uzyskanie 
stosunkowo wysokiej wytrzymałości na ścinanie, nośności, za-
gęszczenia i odporności na upłynnienie, pozwalających na bez-
pieczne piętrzenie na znaczne wysokości w warunkach nadbu-
dowy w systemie „do środka”.

Dotychczasowe doświadczenia i analizy obliczeniowe po-
zwalają na stwierdzenie, że zagrożenie powstaniem trwałych 
deformacji zapory na skutek oddziaływań sejsmicznych, indu-
kowanych działalnością górniczą, jest z punktu widzenia bez-
pieczeństwa obiektu nieznaczne lub nawet nieistotne.

Rozwiązanie w postaci drenaży pierścieniowych potwierdzi-
ło zarówno swoją skuteczność przy stabilizacji położenia krzy-
wej depresji, nawet w znacznej odległości od zapór składowi-
ska, jak i wysoką trwałość, utrzymując skuteczność pracy przy 
przykryciu osadami osiągającymi kilkadziesiąt metrów.

Budowie wielkogabarytowych budowli ziemnych, nawet 
przy niewielkich odkształceniach, mogą towarzyszyć prze-
mieszczenia o znacznych wartościach, wymagające uwzględ-
nienia przy projektowaniu infrastruktury obiektu. 

Rozwiązanie w postaci nasypów dociążających w połą-
czeniu z głębokim drenażem pionowym potwierdziło wysoką 
skuteczność przy stabilizacji odkształceń i redukcji nadwyżek 
ciśnienia wody w porach w podłożu spoistym, nawet na głębo-
kościach przekraczających 100 m.
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