
STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

„WIELOWARIANTOWA ANALIZA WPŁYWU OSŁONY ZE ŚCIANKI SZCZELNEJ 

NA PRZEMIESZCZENIA FUNDAMENTÓW BUDOWLI MOSTOWYCH I WIEŻOWYCH” 

 

 W rozprawie doktorskiej przedstawiono problematykę związaną z wpływem osłony ze ścianki 

szczelnej wykonanej wokół fundamentów na ich przemieszczenia oraz na rozkład naprężeń w podłożu 

gruntowym pod fundamentami podpór wybranych budowli mostowych i budowli wieżowych 

posadowionych bezpośrednio i pośrednio na palach. 

W Rozdziale 1 zwięźle opisano problematykę współpracy fundamentów ze ścianką szczelną, 

a także zdefiniowano cel rozprawy: 

„Określenie wpływu wykonania osłony ze ścianki szczelnej wokół fundamentów posadowionych 

bezpośrednio lub pośrednio na przemieszczenia fundamentów budowli mostowych oraz wieżowych 

w złożonych warunkach obciążenia” 

oraz sformułowano tezę rozprawy: 

„Ścianka szczelna jako osłona fundamentów podpór budowli mostowych i wieżowych poddanych 

niekorzystnym kombinacjom obciążeń wpływa na wartości przemieszczeń fundamentów – zmniejszeniu 

ulegają osiadania fundamentów, przemieszczenia budowli oraz naprężenia w gruncie pod 

fundamentem”. 

 W Rozdziale 2 szczegółowo opisano zastosowanie osłony ze ścianki szczelnej 

w fundamentowaniu nowych i wzmacnianiu fundamentów istniejących obiektów mostowych 

i budowli wieżowych oraz opisano warunki projektowania i wykonywania ścianek szczelnych stałych 

i tymczasowych. 

 W Rozdziale 3 zawarto opis regulacji prawnych dotyczących fundamentowania w osłonie 

ze ścianki szczelnej oraz zwięzły przegląd metod analitycznych oraz półempirycznych, których 

stosowanie pozwala obliczeniowo oszacować wpływ osłony ze ścianki szczelnej na przemieszczenia 

fundamentów posadowionych bezpośrednio i pośrednio na palach, w tym na terenach sejsmicznych 

oraz naprężenia w podłożu gruntowym. Uzupełnienie przeglądu aktów prawnych i norm 

projektowych, które są stosowane przez projektantów i wykonawców fundamentów w osłonie 

ze ścianki szczelnej zawarto w Zał. 4. 

W Rozdziale 4, szczegółowo przedstawiono założenia wybranej metody obliczeń 

numerycznych przemieszczeń fundamentów podpór budowli mostowych i wieżowych 

z zastosowaniem MES, uwzględniającej warunki równowagi układu: fundament – ścianka szczelna 

osłonowa. Scharakteryzowano analizowane obiekty mostowe i wieżowe oraz warunki geotechniczne 

w miejscu ich posadowienia oraz przedstawiono przyjęte modele obliczeniowe poszczególnych 

budowli. Natomiast w Rozdziale 5 przedstawiono wyniki przeprowadzonej wielowariantowej 

(z uwagi na rodzaj posadowienia, kombinacje obciążeń, podłoże gruntowe, itp.) analizy wpływu 



osłony ze ścianki szczelnej (połączonej z fundamentem w sposób sztywny, przegubowy oraz w tzw. 

bliskim sąsiedztwie) na pracę fundamentów, na przykładzie pięciu wybranych obiektów mostowych 

na terenie Gdańska. Obliczenia numeryczne przemieszczeń fundamentów oraz naprężeń w gruncie 

wykonano przy pomocy programu komputerowego „GEO MES”, stanowiącym element pakietu 

GEO5 v18 z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych 2D przy użyciu Pełnej Metody 

Newtona – Raphsona (NRM) jako iteracyjnego algorytmu wyznaczania przybliżonej wartości 

pierwiastka funkcji. Obliczenia numeryczne przemieszczeń fundamentów zweryfikowano pomiarami 

geodezyjnymi – metodą niwelacji precyzyjnej. 

W Rozdziale 6 zawarto podsumowanie i wnioski określające wpływ ścianki szczelnej na pracę 

fundamentów posadowionych bezpośrednio i pośrednio na palach dla budowli mostowych 

i wieżowych. Podkreślono, w których przypadkach, uwzględnianie ścianki szczelnej jako osłony 

fundamentów powoduje największe „korzyści” dla pracy fundamentów. 

W rozprawie zawarto 6 załączników. W Załączniku 1 przedstawiono technologię wykonania 

fundamentów podpór mostowych w osłonie ze ścianki szczelnej wraz z opisem zaleceń 

konstrukcyjnych dotyczących ich projektowania. W Załączniku 2 przedstawiono wpływ osłony 

ze ścianki szczelnej wokół fundamentu palowego na redukcję parcia bocznego gruntu o małej 

wytrzymałości oraz, w konsekwencji, na zmniejszenie momentów zginających w palach. 

W Załączniku 3 pokazano przykład obliczeniowy wyznaczania, na podstawie badań modelowych, 

parcia bocznego gruntu o małej wytrzymałości. W Załączniku 4 zamieszczono tabelę zawierającą akty 

prawne i normy projektowe powiązane w sposób bezpośredni, a także pośredni, z fundamentowaniem 

w osłonie ze ścianek szczelnych.  Dodatkowo, w Załączniku 5 zamieszczono dokumentację 

geodezyjną pomiarów (również archiwalnych) przeprowadzonych na potrzeby niniejszej rozprawy 

doktorskiej. W Załączniku 6 pokazano fragment projektu budowlanego mostu wantowego przez 

Martwą Wisłę w Gdańsku jako przykład zastosowania ścianki szczelnej jako osłony fundamentów. 

Rozprawa doktorska zawiera 97 pozycji literatury, 125 rysunków w części głównej 

i 53 rysunki w załącznikach, 36 tablic w części głównej oraz 8 tablic w załącznikach.  

Ponadto w rozprawie przedstawiono kierunki dalszych badań, mających na celu 

wypracowanie efektywnych narzędzi projektowych przy projektowaniu fundamentów obiektów 

mostowych i budowli wieżowych w osłonie ze ścianki szczelnej. 

 

autor rozprawy: mgr inż. Michał Wymysłowski 

 

 

 

 

 



ABSTRACT OF THE DISSERTATION 

 

„MULTIVARIANT ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF A SHEET PILING  

ON THE DISPLACEMENTS OF FOUNDATIONS  

OF BRIDGE AND TOWER STRUCTURES” 

 

The dissertation presents the issues related to the impact of a sheet piling cover made around 

foundations on the displacement of foundations and stresses in the subsoil under the foundations 

of supports of the selected bridge and tower structures on the shallow foundations and the deep 

foundations on piles. 

In Chapter 1 the issues of the cooperation of foundations with a sheet piling cover has been 

briefly described, the purpose of the dissertation has been defined: 

“Determination of the impact of making a sheet piling cover around shallow foundations and deep 

pile foundations on the displacement of foundations of bridge and tower structures under complex 

load conditions”. 

and the thesis of the dissertation has been formulated: 

 “The sheet piling as a cover for the foundations of the supports of bridge and tower structures 

subjected to unfavorable combinations of loads affects the value of foundation displacements - 

foundation settlements, structure displacements and stresses in the subsoil under the foundation are 

reduced”. 

In Chapter 2 of the dissertation described in details using of a sheet piling cover made around 

the foundation of new and strengthening existing foundations of bridge and tower structures 

in the case of permanent and temporary sheet piling. 

In Chapter 3 a description of the legal regulations regarding foundations in a sheet piling cover 

has been contained and a brief overview of analytical and semi-empirical methods, the use of which 

allows to computationally estimate the impact of a sheet piling cover on the displacement of a shallow 

foundations and deep foundations on piles, including seismic areas and stresses in subsoil. 

The supplement to the review of legal acts and design standards that are used by designers 

and contractors of foundations with a sheet piling cover has been included in Appendix. 4. 

In Chapter 4, the assumptions of the selected method of numerical calculations 

of the displacements of foundations for supports of bridge and tower structures using FEM have been 

presented in detail, taking into account the equilibrium conditions of the system: foundation - sheet 

piling. The analyzed bridge and tower structures as well as geotechnical conditions in the place of their 

foundation have been characterized and the adopted calculation models for individual structures have 

been presented. Whereas in Chapter 5 the results of the multivariant analysis of the impact of a sheet 

piling (in a rigid connection, in a joint connection, in a nearby without connection to the foundation) 

on the behaviour of foundations, based on the example of five selected bridge structures in Gdansk, 



has been presented. Numerical calculations of foundation displacements and stresses in the subsoil 

have been made with the use of a computer program "GEO FEM", which is a part of the GEO5 v18 

package using the 2D Finite Element Method using the Full Newton-Raphson (NRM) method as an 

iterative algorithm for determining the approximate value of the root of a function. Numerical 

calculations of the foundation displacements have been verified by geodetic measurements - using 

the precision leveling method. 

In Chapter 6 has contained a summary and conclusions determining the influence of sheet 

piling cover on the work of a shallow foundations and a deep foundations on piles for bridge 

and tower structures. One has indicated in which cases the use of a sheet piling as a foundation cover 

produces the greatest “benefits” for the exploitation of foundations.  

There have attached 6 Appendix in the dissertation. In Appendix 1 the technology 

of performance of the foundations of bridge supports in a sheet piling cover with a description 

of design recommendations for their design, has been presented. In Appendix 2 the effect of the sheet 

piling around the pile foundation on the reduction of the lateral pressure of the low-strength soil and, 

consequently, on the reduction of bending moments in the piles, has been presented. In Appendix 3 

the example of calculation for determining, based on model tests, the lateral pressure of low strength 

soil, has been presented. In Appendix 4 the table containing the legal acts and design standards related 

directly and indirectly to the foundation in a sheet piles cover, has been attached. An extract from 

the table has been also included in Chapter 2. Additionally, in Appendix 5 the geodetic documentation 

of the measurements (including archival ones) carried out for the purposes of this dissertation, 

has been contained. In Appendix 6 a fragment of the construction design for the cable-stayed bridge 

across the Martwa Wisla in Gdansk as an example of the use of a sheet piling as a foundation cover, 

has been shown. 

The dissertation contains 97 references, 125 drawings in the main part and 53 drawings 

in the appendices, 36 tables in the main part and 8 tables in the appendices. 

In addition the dissertation has presented the directions of further research aimed at developing 

effective design tools for the design of foundations for bridge structures and tower structures in a sheet 

pile cover. 
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