Architectura 12 (2) 2013, 53–62

POMIAR CIĝNIENIA WODY W PORACH METODĄ
SONDOWANIA STATYCZNEGO W ASPEKCIE OCENY
WYTRZYMAàOĝCIOWEJ GRUNTÓW
Wojciech Tschuschke
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Streszczenie. Obecnie metoda sondowania statycznego posiada juĪ na tyle ugruntowaną
pozycjĊ wĞród badaĔ geotechnicznych, Īe czĊsto wskazywana jest jako badanie wiodące.
Bywa niekiedy, Īe odwoáując siĊ do statusu badania, nadinterpretowuje siĊ jego wyniki,
szczególnie w sytuacji gdy dokonuje siĊ oceny wytrzymaáoĞciowej podáoĪa jedynie na
podstawie wyników testu CPT. W warunkach badania z odpáywem wody i noĞnego podáoĪa problem jest nieistotny, natomiast nabiera znaczenia, gdy w warunkach ograniczonego
odpáywu wody lub jego braku w ocenie wytrzymaáoĞciowej podáoĪa nie uwzglĊdnia siĊ
rejestracji nadwyĪki ciĞnienia wody w porach. Kwestia wyboru wiarygodnej procedury
interpretacyjnej stanowi kluczowy element we wáaĞciwej analizie wyników badania statycznego sondowania. W pracy przedstawiono ograniczenia i kryteria róĪnicujące wybór
procedury interpretacyjnej do oceny parametrów wytrzymaáoĞci na Ğcinanie oraz porównano wyniki analizy wytrzymaáoĞciowej gruntów podáoĪa w zaleĪnoĞci od rodzaju wykonanego badania CPT i CPTU.
Sáowa kluczowe: CPT, CPTU, wytrzymaáoĞü na Ğcinanie

WSTĉP
Dobór wáaĞciwej metody badawczej w celu rozstrzygniĊcia konkretnego problemu
geotechnicznego poprzedzony powinien byü zawsze wnikliwą analizą uwarunkowaĔ
techniczno-ekonomicznych badania oraz wstĊpnym rozpoznaniem oĞrodka gruntowego,
w którym badanie bĊdzie realizowane. Praktyka inĪynierska wskazuje jednak na wiele
ewidentnych przykáadów niekompetentnych lub nietrafnych decyzji, skutkujących báĊdnym wnioskowaniem o wynikach badaĔ. Doskonale zagadnienie to zilustrowaü moĪna na przykáadzie metody sondowania statycznego. Z jednej strony bowiem najprostsze
i zarazem najtaĔsze badanie CPT stoĪkiem mechanicznym z reguáy nie bĊdzie wystarAdres do korespondencji – Corresponding author: Wojciech Tschuschke, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, Wydziaá Melioracji i InĪynierii ĝrodowiska, Katedra Geotechniki,
ul. Piątkowska 94, 61-649 PoznaĔ, e-mail: wtsch@up.poznan.pl

54

W. Tschuschke

czająco wiarygodne do oceny parametrów mechanicznych wiĊkszoĞci gruntów budowlanych, z drugiej zaĞ zastosowanie piezostoĪka sejsmicznego (SCPTU) do kontroli jakoĞci
zagĊszczenia budowli ziemnych byáoby ekonomicznie nieuzasadnione. W rzeczywistoĞci
Polski problem ten nabiera szczególnego znaczenia, gdyĪ w ostatnich dwóch dekadach
wiele krajowych ¿rm geotechnicznych i geologicznych nabyáo sondy statyczne i za pomocą tego sprzĊtu realizuje badania gruntów na potrzeby przyszáych inwestycji. W wielu
przypadkach, bez wzglĊdu na zastosowaną technikĊ badaĔ (CPT, RCPT, CPTU, SCPTU)
i system rejestracji danych (mechaniczny czy elektryczny), stosuje siĊ te same formuáy
interpretacyjne, nie respektując ograniczeĔ wynikających z zastosowanej metody badaĔ.
Zasadniczym celem niniejszej pracy byáo udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakich
warunkach gruntowych dopuszczalne jest stosowanie techniki CPT, a w jakich techniki
CPTU, Īeby ocena wytrzymaáoĞciowa gruntu byáa wiarygodna.
INTERPRETACJA WYNIKÓW SONDOWANIA STATYCZNEGO
Standardowe badanie metodą sondowania statycznego przewiduje w przypadku testu
CPT rejestracjĊ dwóch parametrów penetracji: oporu stoĪka (qc) i tarcia na tulei ciernej
(fs), natomiast testu CPTU – dodatkowo trzeciej charakterystyki penetracji – nadwyĪki
ciĞnienia wody w porach (uc). W przypadku pierwszym moĪliwa jest rejestracja parametrów testu stoĪkiem mechanicznym z czĊstotliwoĞcią odczytów wyników badania co
20 cm przyrostu gáĊbokoĞci sondowania lub znacznie bardziej precyzyjny pomiar stoĪkiem elektrycznym, metodą quasi-ciagáą, z automatycznym pomiarem parametrów testu
co 2 cm przyrostu gáĊbokoĞci sondowania. W badaniu CPTU stosuje siĊ wyáącznie stoĪki
elektryczne [Lunne i in. 1997, IRTP 1999, Sikora 2006, PN-EN 1997-2 2007].
Potencjalnie wyniki badania CPT umoĪliwiają oszacowanie parametrów wytrzymaáoĞci na Ğcinanie gruntów na podstawie oporu stoĪka. Praktycznie warunki badania ograniczają interpretacjĊ do wiarygodnej identy¿kacji kąta tarcia wewnĊtrznego. Zgodnie
z procedurą Robertsona [1990] kryterium warunkującym taką interpretacjĊ są warunki
z odpáywem wody. Brak moĪliwoĞci wery¿kacji tego warunku bezpoĞrednio w badaniu
CPT, w którym nie rejestruje siĊ ciĞnienia wody w porach, spowodowaá potrzebĊ wyznaczenia identy¿katora zastĊpczego. Powszechnie stosowanym identy¿katorem uziarnienia, który wykorzystuje siĊ w systemach klasy¿kacyjnych dla badania CPT jest wspóáczynnik tarcia (Rf) :
Rf

fs
 100%
qc

(1)

gdzie: fs – rejestrowana w badaniu wartoĞü tarcia na tulei ciernej,
qc – zarejestrowana wartoĞü oporu stoĪka.
WiĊkszoĞü systemów klasy¿kacyjnych utoĪsamia warunki z odpáywem z takim uziarnieniem gruntu, które wyraĪone wspóáczynnikiem tarcia speánia warunek Rf < 1,0%,
identy¿kując takie grunty jako tzw. czyste piaski. W tego rodzaju oĞrodku gruntowym
miarodajnym parametrem wytrzymaáoĞci na Ğcinanie jest efektywny kąt tarcia wewnĊtrznego, przy jednoczesnym zaáoĪeniu, Īe efektywna spójnoĞü cƍ = 0. Literatura tego zagadActa Sci. Pol.
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nienia dokumentuje kilkanaĞcie rozwiązaĔ empirycznych i semiempirycznych, umoĪliwiających oszacowanie kąta tarcia wewnĊtrznego na podstawie oporu stoĪka. Jednym
z rekomendowanych jest rozwiązanie Kulhawego i Mayne [1990] opracowane dla wysokiej jakoĞci próbek mroĪonych 24 róĪnych piasków kwarcowych, badanych w aparacie
trójosiowego Ğciskania i komorach kalibracyjnych:

Mc

17 ,6q  11,0qlog

qc
V atm  ıcvo

(2)

gdzie: ıƍvo – skáadowa pionowa efektywnego naprĊĪenia geostatycznego,
ıatm – ciĞnienie odniesienia, które odpowiada ciĞnieniu atmosferycznemu ıatm =
= 100 kPa.
Rejestracja w badaniu CPTU trzeciej charakterystyki sondowania w postaci nadwyĪki cienienia wody w porach umoĪliwia w znacznie bardziej wiarygodny sposób ocenĊ
warunków odpáywu wody w podáoĪu gruntowym, w którym realizowane jest badanie.
Wbudowanie ¿ltra w konstrukcjĊ stoĪka powoduje, Īe ciĞnienie wody w porach mierzone
przez ¿ltr wpáywa na rejestrowany pomiar oporu stoĪka. W celu wyeliminowania tego
wpáywu opór stoĪka normalizuje siĊ zgodnie z formuáą:
qt = qc + (1 – a) uc

(3)

gdzie: qt – znormalizowany opór stoĪka,
qc – wartoĞü oporu stoĪka zarejestrowana podczas badania,
a – wspóáczynnik powierzchni stoĪka netto,
uc – zarejestrowane w badaniu ciĞnienie wody w porach.
IstotnoĞü normalizacji tego parametru sondowania ma tym wiĊksze znaczenie, im
mniejsze są mierzone wartoĞci oporów stoĪka oraz im wiĊksze są rejestrowane nadwyĪki
ciĞnienia wody w porach. W warunkach z odpáywem wody normalizacja oporu stoĪka ze
wzglĊdu na wpáyw ciĞnienia wody w porach zazwyczaj moĪe byü pominiĊta.
Zmiany stanu naprĊĪenia w podáoĪu, wynikające ze zmieniającej siĊ gáĊbokoĞci sondowania, uwzglĊdnia siĊ, normalizując opór stoĪka przez skáadową pionową naprĊĪenia
geostatycznego do postaci bezwymiarowego wskaĨnika (Qt):
Qt

qt  V vo
ıcvo

(4)

gdzie: ıvo – skáadowa pionowa caákowitego naprĊĪenia geostatycznego,
ıƍvo – skáadowa pionowa efektywnego naprĊĪenia geostatycznego.
Powszechnie stosowanym identy¿katorem warunków odpáywu, jak równieĪ rodzaju
gruntów wystĊpujących na drodze penetracji stoĪka jest parametr ciĞnienia porowego
wyraĪany równieĪ w postaci bezwymiarowego wskaĨnika (Bq):
Bq

u2  uo
qt  V vo
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gdzie: u2 – ciĞnienie wody w porach rejestrowane przez ¿ltr umieszczony bezpoĞrednio
za ostrzem stoĪka,
uo – ciĞnienie wody w porach in situ w poziomie penetracji stoĪka przed badaniem,
ıvo = ıƍvo + uo
WskaĨniki Qt i Bq w przypadku gruntów „mieszanych”, do których kwali¿kują siĊ
miĊdzy innymi tzw. grunty przejĞciowe charakteryzujące siĊ warunkami czĊĞciowego
odpáywu, zdaniem Mayne i Campanelli [2005], mogą byü wykorzystywane do oszacowania wartoĞci efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego, przy zaáoĪeniu braku w gruntach
efektywnej spójnoĞci (cƍ = 0), wedáug równania:

M,

29,5q Bq 0,121[0,256  0,336 Bq  log Qt ]

(6)

gdzie: ĳƍ – efektywny kąt tarcia wewnĊtrznego,
Bq – parametr ciĞnienia porowego,
Qt – znormalizowany bezwymiarowy opór stoĪka.
Wedáug Mayne i Campanelli [2005], oszacowania kąta tarcia wewnĊtrznego wedáug
zaleĪnoĞci wyraĪonych równaniami (2) i (6) są zbieĪne wówczas, gdy Bq |0, natomiast
wykazują tym wiĊksze zróĪnicowanie, im wiĊksze są wartoĞci rejestrowanych nadwyĪek
ciĞnienia wody w porach. Ograniczeniem dla stosowania zaleĪnoĞci wyraĪonej równaniem (6) jest wartoĞü parametru ciĞnienia porowego, która powinna mieĞciü siĊ w przedziale 0,1 < Bq < 1,0. Przy zaáoĪeniu braku spójnoĞci (cƍ = 0) uzyskuje siĊ oszacowanie
efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego w zakresie zmiennoĞci od 20 do 45o.
Analiza wyników badaĔ
W celu odpowiedzi na pytanie sformuáowane we wstĊpie pracy do analizy wytypowano
przykáad wyników badaĔ zrealizowanych na potrzeby jednej z wielu inwestycji drogowych
w kraju. Analizie porównawczej poddano wyniki interpretacji badaĔ sondowania statycznego wykonanych technikami CPT oraz CPTU w obrĊbie tego samego wĊzáa badawczego. Zarejestrowane w badaniach charakterystyki penetracji przedstawiono gra¿cznie na
rysunku 1.
W przypadku analizy wyników testu CPT do dyspozycji interpretatora pozostają dwie
charakterystyki penetracji: rozkáady z gáĊbokoĞcią zarejestrowanych wartoĞci oporów
stoĪka i tarcia na tulei ciernej (rys. 1a i b). Charakterystyki te umoĪliwiają dodatkowo
wyznaczenie w analizowanym pro¿lu rozkáadu z gáĊbokoĞcią wspóáczynników tarcia
(rys. 2b). Przeprowadzenie oceny wytrzymaáoĞciowej gruntów podáoĪa poprzedzone
musi byü ustaleniem ogólnej charakterystyki gruntów (rodzaju, warunków odpáywu
wody) celem okreĞlenia dla wydzielonych grup osadów miarodajnych dla nich parametrów wytrzymaáoĞci na Ğcinanie. Identy¿kacji tej sáuĪą zazwyczaj systemy klasy¿kacyjne, wĞród których szczególną pozycjĊ zajmuje trójparametrowy system klasy¿kacyjny
Robertsona [1990]. Lokalizacja na diagramie klasy¿kacyjnym wyników sondowaĔ CPT
(rys. 3a) wskazuje, Īe podáoĪe budują dwie zasadnicze formacje osadów: w stre¿e stropowej „czystych piasków” w stanie zagĊszczonym (obszar nr 9) oraz w gáĊbszym podáoĪu
piasków pylastych w stanie luĨnym (obszar nr 7). Taka identy¿kacja gruntów podáoĪa
pozwala przyjąü dla nich warunki z odpáywem oraz wskazaü jako miarodajny parametr
Acta Sci. Pol.

Pomiar ciĞnienia wody w porach metodą sondowania statycznego...

Rys. 1.
Fig. 1.

Parametry penetracji rejestrowane w badaniu sondowania statycznego
Measured parameters from cone penetration test

Rys. 2.
Fig. 2.

Znormalizowane parametry penetracji z badania sondowania statycznego
Normalized parameters from cone penetration test
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System klasy¿kacyjny SBT (The Soil Behavioral Type): 1 – sensitive clay, 2 – organic soil, 3 – clay,
4 – silty clay, 5 – clayey silt, 6 – sandy silt, 7 – silty sand, 8 – sand to silty sand, 9 – sand, 10 – gravelly sand, 11 – very stiff ¿ne grained soil, 12 – sand to clayey sand
Rys. 3.
Fig. 3.

Lokalizacja analizowanych gruntów w systemie klasy¿kacyjnym badania CPTU
Location of analized soils in the soil behavior type classi¿cation system from CPTU data

wytrzymaáoĞci na Ğcinanie kąt tarcia wewnĊtrznego. Dla badania typu CTP nieprzydatny
jest drugi diagram systemu klasy¿kacyjnego (rys. 3b). Korzystając z zaleĪnoĞci wyraĪonej równaniem (2), oszacowano zakresy zmiennoĞci kątów tarcia wewnĊtrznego dla
gruntów dwóch analizowanych stref podáoĪa. W stre¿e stropowej zagĊszczonych „czystych piasków” wartoĞci szacowanego parametru zmieniają siĊ w zakresie od 37 do 45o
(rys. 4), natomiast w stre¿e drugiej, gruntów zakwali¿kowanych na podstawie badania
CPT do piasków pylastych – w zakresie od 29 do 33o (rys. 5).

– wg rów. (2)
from Eq. (2)
– linia trendu
average trend

Rys. 4.
Fig. 4.

ZaleĪnoĞü miĊdzy efektywnym kątem tarcia wewnĊtrznego i oporem stoĪka dla warunków z odpáywem wody (równanie 2)
Relationship between effective friction angle and cone resistance for full drainage conditions (Equation 2)
Acta Sci. Pol.
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- wg rów. (6)
- from Eq. (6)
- wg rów. (2)
- from Eq. (2)
- linia trendu
- average trend

Rys. 5.
Fig. 5.

Porównanie oszacowania kąta tarcia wewnĊtrznego uwzglĊdniającego warunki z odpáywem (równanie 2) i ograniczonego odpáywu wody (równanie 6)
Comparision of estimation of the effective friction angle consideration full drainage
(Equation 2) and partial drainage conditions (Equation 6)

AnalizĊ wyników testu CPTU w stosunku do badania CPT uzupeánia charakterystyka zmian ciĞnienia wody w porach (rys. 1c). ZnajomoĞü tego parametru testu pozwala
dodatkowo na wyznaczenie rozkáadów z gáĊbokoĞcią znormalizowanych parametrów
penetracji: znormalizowanego oporu stoĪka (rys. 2a) oraz parametru ciĞnienia porowego
(rys. 2c). Wykorzystanie znormalizowanych parametrów penetracji do klasy¿kacji analizowanych gruntów umoĪliwia wery¿kacjĊ wyników klasy¿kacji wstĊpnej (rys. 3a).
W przypadku analizowanych gruntów potwierdzono wyniki oceny wstĊpnej dla piasków
budujących stropową strefĊ podáoĪa (ten sam obszar wydzielenia – nr 9 na rys. 3a i b),
utrzymując przyjĊte dla tej strefy podáoĪa warunki z odpáywem (Bq |0) oraz zmieniając
wyniki wstĊpnej klasy¿kacji dla piasków pylastych zidenty¿kowanych w dolnej stre¿e pro¿lu. Wprowadzenie do systemu klasy¿kacyjnego parametru ciĞnienia porowego
spowodowaáo inną niĪ na podstawie wspóáczynnika tarcia identy¿kacjĊ rodzaju gruntu.
PrzesuniĊcie na systemie klasy¿kacyjnym lokalizacji punktów identy¿kujących analizowane grunty z obszaru nr 7 (rys. 3a) do obszaru nr 5 (rys. 3b) wskazuje na zmianĊ
warunków odpáywu wody. Stosunkowo maáe wartoĞci wspóáczynnika tarcia Rf < 1%,
przy jednoczeĞnie duĪych wartoĞciach parametru ciĞnienia porowego Bq > 0,1, są charakterystyczne dla gruntów o uziarnieniu odpowiadającemu zaglinionym piaskom lub
piaskom gliniastym.
UwzglĊdnienie w analizie wytrzymaáoĞciowej ciĞnienia wody w porach nie zmienia
oceny efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego w piaskach charakteryzujących siĊ warunkami z odpáywem (rys. 4) oraz przeciwnie – róĪnicuje tĊ ocenĊ w piaskach zaglinionych, w których podczas sondowania rejestrowano nadwyĪki ciĞnienia wody w porach
(rys. 5). RóĪnica w ocenie kątów tarcia wewnĊtrznego zwiĊksza siĊ proporcjonalnie wraz
ze wzrostem parametru ciĞnienia porowego (rys. 6). Dla parametru ciĞnienia porowego
o wartoĞci Bq = 0,5 oszacowany efektywny kąt tarcia wewnĊtrznego zmienia siĊ z wartoArchitectura 12 (2) 2013
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Rys. 6.
Fig. 6.
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ZaleĪnoĞü miĊdzy róĪnicą oszacowania efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego a parametrem ciĞnienia porowego
Relationship between the difference of effective friction angle estimation and pore pressure parameter

Ğci 33o do wartoĞci 39o. Ta pozornie nieduĪa zmiana wartoĞci kątów tarcia wewnĊtrznego, w przeáoĪeniu na ocenĊ noĞnoĞci podáoĪa, powoduje okoáo dwukrotny wzrost wspóáczynników noĞnoĞci.
W omawianym przykáadzie inwestycji drogowej dla mniej korzystnego ukáadu warstw
gruntów nie naleĪy kierowaü siĊ wyáącznie kryteriami ceny, gdyĪ wybór taĔszej metody
badania – techniką CPT, skutkowaá niedoszacowaniem parametrów wytrzymaáoĞciowych
gruntów, prowadząc w konsekwencji do báĊdnej decyzji o koniecznoĞci wzmocnienia
podáoĪa budowlanego.
PODSUMOWANIE
Przedstawiona w pracy analiza wyników badaĔ wskazuje, Īe wybór rodzaju testu
sondowania statycznego, skutkujący zastosowaniem w badaniu stoĪka o okreĞlonej konstrukcji oraz wáaĞciwych formuá interpretacyjnych, jest istotnym czynnikiem wpáywającym na poprawnoĞü i wiarygodnoĞü oceny wytrzymaáoĞciowej gruntów podáoĪa.
Wybór adekwatnej, w stosunku do rozpatrywanego zagadnienia geotechnicznego,
metody badawczej powinien zostaü poprzedzony ustaleniem warunków odpáywu wody
gruntów zalegających w podáoĪu. Kryterium klasy¿kacyjnym, na którego podstawie
okreĞla siĊ warunki odpáywu, powinna byü wartoĞü bezwymiarowej nadwyĪki ciĞnienia
wody w porach, którą wyznacza siĊ na podstawie analizy krzywej dyssypacji ciĞnienia
[Tschuschke 2006]. W przypadku braku testów dyssypacji ciĞnienia wody w porach wyznacznikiem umoĪliwiającym przyjĊcie odpowiedniego warunku odpáywu wody moĪe
byü parametr ciĞnienia porowego lub poĞrednio wspóáczynnik tarcia. Wyniki przeprowadzonej analizy upowaĪniają do sformuáowania kilku wniosków.
W celu identy¿kacji rodzaju gruntu na podstawie wyników sondowania statycznego naleĪy w miarĊ moĪliwoĞci stosowaü trójparametrowe systemy klasy¿kacyjne, które
Acta Sci. Pol.
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w istotny sposób zwiĊkszają wiarygodnoĞü oceny. Przykáadem takim jest system klasy¿kacyjny Robertsona [1990].
W gruntach charakteryzujących siĊ warunkami z odpáywem pomiar ciĞnienia wody
w porach jest parametrem nieistotnym w kontekĞcie oceny wytrzymaáoĞciowej. W przypadku podáoĪa tego rodzaju (Rf < 1% i Bq ~ 0) wyniki sondowania stoĪkiem, bez rejestracji ciĞnienia wody w porach (CPT), uznaü moĪna za wiarygodne do oceny efektywnego
kąta tarcia wewnĊtrznego.
W ocenie wytrzymaáoĞciowej gruntów przejĞciowych (0,5% < Rf < 2,5% i Bq > 0,1)
wykazano istotne róĪnice w interpretacji wyników badania typu CPT i CPTU. NieuwzglĊdnienie wpáywu ciĞnienia wody w porach na oszacowanie efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego prowadzi do istotnego zaniĪenia wartoĞci tego parametru. Ograniczeniem wykorzystania rozwiązania wyraĪonego równaniem (6) jest zachowanie warunku
0,1 < Bq < 1,0. W gruntach przejĞciowych badaniem wiarygodnym, na którego podstawie
szacowana jest wytrzymaáoĞü na Ğcinanie, jest wyáącznie sondowanie z pomiarem ciĞnienia wody w porach (CPTU).
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PORE WATER PRESSURE MEASUREMENT USING CONE PENETRATION
TEST IN TERMS OF SOIL STRENGTH ASSESSMENT
Abstract. At present cone penetration test is considered to be a well-established method in
geotechnical analyses to the point when it is frequently seen as a leading method. Sometimes its results are overestimated due to the status of this method, particularly when soil
Architectura 12 (2) 2013
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strength is evaluated solely on the basis of CPT results. At full drainage and a load-bearing
subsoil this problem is not signi¿cant, but it gains in importance when recorded excess pore
water pressure is not included in the evaluation of soil strength under partial drainage or no
drainage. The matter of selecting a reliable interpretation procedure constitutes a key element in the proper analysis of cone penetration test results. The paper presents limitations
and criteria differentiating the selection of an interpretation procedure for the evaluation of
shear strength parameters and a comparison of strength analyses results of soils depending
on the type of applied CPT and CPTU.
Key words: CPT, CPTU, shear strength
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