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ZNACZENIE BADAē IN SITU W PROJEKTOWANIU
GEOTECHNICZNYM1
Kazimierz Garbulewski, Mariusz Lech
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Artykuá zawiera opis metod badaĔ in situ, które zgodnie z normą Eurokod 7
są wymagane w projektowaniu geotechnicznym do rozpoznawania warunków posadowienia obiektów budowlanych i okreĞlania parametrów podáoĪa gruntowego w celu sprawdzenia stanów granicznych. Podano kierunki rozwoju metod badaĔ in situ z uwzglĊdnieniem
innowacyjnych zmian wprowadzonych do praktyki w ostatnich latach. Ponadto w artykule
przedstawiono przegląd referatów zgáoszonych na konferencjĊ ProGeotech 2013 „Projektowanie geotechniczne – badania i dobór parametrów” do sesji I „Badania polowe wedáug
EC 7”, z krytycznymi uwagami do dyskusji podczas sesji konferencyjnej.
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PRZEGLĄD METOD BADAē
W ostatnich kilku dekadach obserwuje siĊ ciągáy rozwój i wzrost znaczenia badaĔ
in situ, w szczególnoĞci w przypadkach badaĔ podáoĪa, z którego trudno pobraü próbki
gruntów do badaĔ laboratoryjnych o wymaganej klasie jakoĞci I lub II [Robertson 2012].
Do tego typu zalicza siĊ podáoĪa, w których stwierdzono wystĊpowanie gruntów bardzo
sáabych (np. organicznych lub wymieszanych drobnych i grubych materiaáów koluwialnych), jak równieĪ materiaáów antropogenicznych, w tym odpadowych. Wedáug Mayne
i innych [2009] rozwój i znaczenie badaĔ in situ wynika z niepodwaĪalnych ich zalet,
do których są zaliczane: wiĊksza wydajnoĞü i efektywnoĞü ekonomiczna w porównaniu
z pobieraniem próbek i badaniami laboratoryjnymi, duĪa liczba danych oraz ocena zmiennoĞci zarówno pionowej, jak i poziomej. Ciągáy zapis wyników badaĔ in situ pozwala
okreĞliü zmiennoĞü gruntów i ich wáaĞciwoĞci na poziomie trudnym do uzyskania innymi
metodami, takĪe za pomocą badaĔ laboratoryjnych. NaleĪy jednakĪe podkreĞliü, Īe za1
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równo badania in situ, jak i badania laboratoryjne zawierają podobne ryzyko niewykrycia
w podáoĪu ekstremalnych warunków geotechnicznych, na przykáad niewielkiej miąĪszoĞci warstw sáabych gruntów, decydujących czĊsto o statecznoĞci projektowanej budowli.
Wymagany w projektowaniu posadowieĔ obiektów budowlanych zakres i ogólne wymagania metodyczne badaĔ in situ zostaáy podane w normie PN-EN 1997-2, zaleĪnie od
kategorii geotechnicznej obiektu. Z de¿nicji kategorii geotechnicznej wynika, Īe przy
klasy¿kowaniu projektowanych obiektów uwzglĊdnia siĊ ocenĊ ryzyka. W normie podano jednakĪe tylko zasady dotyczące powszechnie stosowanych w krajach europejskich
badaĔ, które wybrano, przyjmując nastĊpujące kryteria: znaczenie w geotechnicznej
praktyce, moĪliwoĞü wykonywania badaĔ przez usáugowe przedsiĊbiorstwa oraz akceptowane w krajach UE procedury badawcze.
Badania in situ, oprócz normy PN-EN 1997-2, byáy opisywane w licznych artykuáach publikowanych w czasopismach i materiaáach konferencyjnych w Polsce i zagranicą. Stan wiedzy o metodach badaĔ, kierunkach ich rozwoju, zasadach interpretacji wyników z przykáadami zastosowania praktycznego byá w ostatnich latach przedstawiany
miĊdzy innymi przez Powella [2005], Máynarka [2007, 2011], Mayne i innych 2009 oraz
Robertsona [2012]. Publikacjami wyjątkowej wagi, zawierającymi obszerną i wnikliwą
charakterystykĊ badaĔ in situ w Polsce na tle osiągniĊü czoáowych w Ğwiecie oĞrodków
naukowo-badawczych, są publikacje Máynarka, na przykáad referat opublikowany w materiaáach konferencji szkoleniowej w WiĞle [Máynarek 2013].
Zakres typowych badaĔ podáoĪa w terenie obejmuje: wiercenia z pobieraniem z wytypowanych gáĊbokoĞci próbek gruntów o nienaruszonej strukturze za pomocą cienkoĞciennych próbników (np. Shelby, NeSGI), badania – czĊsto w regularnych przedziaáach
gáĊbokoĞci (np. co 1,5 m) – sondą SPT z pobraniem próbek gruntów do badaĔ makroskopowych i sondowania CPTU i DMT lub coraz czĊĞciej, zwáaszcza w przypadku obiektów
budowlanych 3. kategorii geotechnicznej, wieloparametryczne sondowania SCPTU (np.
sondą Icone Seismic Module) i SDMT (dylatometr sejsmiczny). Pomimo Īe sondowanie
CPTU jest szybsze (prĊdkoĞü wciskania sondy wynosi 20 mm·s–1) i taĔsze, obie metody
sondowaĔ są powszechnie zalecane i wykonywane równolegle, a wyniki badaĔ uwaĪane za porównywalne i równorzĊdne [Mayne i in. 2009, Robertson 2009, Rabarijoely
i Garbulewski 2013]. Niewątpliwą jednakĪe zaletą, Ğwiadczącą o przewadze sondowaĔ
CPTU nad DMT, jest ciągáy w pro¿lu podáoĪa wynik pomiarów sondą CPTU (qc, fs, u),
których interpretacja pozwala na uzyskanie informacji o zmiennoĞci w podáoĪu gruntów i ich wáaĞciwoĞci. W zestawie badaĔ SCPTU znajduje siĊ rejestrator z moĪliwoĞcią
zapisywania pomiarów z czĊstotliwoĞcią 50 ȝs lub wiĊkszą w celu zapewnienia odpowiedniej dokáadnoĞci w okreĞlaniu prĊdkoĞci fal akustycznych w podáoĪu gruntowym.
W sondowaniach DMT pomiary wykonywane są punktowo co 0,2 m gáĊbokoĞci. Biorąc
pod uwagĊ warunki badaĔ obiema sondami, moĪna uznaü za uzasadnioną opiniĊ, Īe wyniki badaĔ CPTU pozwalają uzyskaü bardziej wiarygodne parametry wytrzymaáoĞciowe,
a DMT – odksztaáceniowe, ze wzglĊdu na mechanizm odksztaáceĔ podáoĪa.
Badania in situ są szczególnie trudne do przeprowadzenia i interpretacji wyników
w przypadku wystĊpowania w podáoĪu gruntów sáabych, na przykáad organicznych
lub mineralnych o wskaĨniku konsystencji Ic < 0,5, albo gruntów bardzo sztywnych.
W pierwszym przypadku z powodzeniem jest jeszcze stosowana sonda krzyĪakowa
(FVT), natomiast w drugim – presjometry (PMT). Do wyboru najbardziej efektywnej
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metody badaĔ in situ pomocne jest w pewnym stopniu podane w Eurokodzie 7 zestawienie stosowalnoĞci obecnie dostĊpnego sprzĊtu. Interpretując wyniki badaĔ in situ, moĪna
uzyskaü wartoĞci parametrów geotechnicznych najczĊĞciej wykorzystywanych w praktyce, do których naleĪą miĊdzy innymi: parametry stanu podáoĪa w warunkach in situ
(np. wskaĨnik prekonsolidacji OCR), parametry wytrzymaáoĞciowe, sztywnoĞü gruntu,
ĞciĞliwoĞü i przepuszczalnoĞü hydrauliczna, czyli zestaw parametrów wyjĞciowych potrzebnych do sprawdzenia stanów granicznych projektowanych obiektów budowlanych.
Badania i zasadnicze wymagania, które powinny byü uwzglĊdnione w trakcie ich prowadzenia w terenie przedstawione w normie PN-EN 1997-2 są na ogóá powszechnie
znane; mogą one stanowiü pomoc jedynie dla inĪynierów bez wiĊkszego doĞwiadczenia.
Bardziej wartoĞciowe dla praktyki są szczegóáowe zalecenia zawarte w normie EN-ISO
22476 (czĊĞci od 1 do 13), którą naleĪy traktowaü jako nierozerwalną czĊĞü Eurokodu 7.
W normie PN-EN 1997-2, jak równieĪ w normach zharmonizowanych nie uwzglĊdniono coraz powszechniej stosowanych w praktyce sond geotechnicznych wyposaĪonych
w dodatkowe sensory pozwalające pomierzyü na przykáad prĊdkoĞü fali sejsmicznej lub
przewodnoĞü elektryczną oĞrodka gruntowego. Zastosowanie w badaniach terenowych
sondowaĔ SCPTU, SDMT lub sejsmiki powierzchniowej odgrywa coraz wiĊkszą rolĊ, na
przykáad w ocenie jakoĞci próbek i wynikającej z tego prawidáowej ocenie parametrów
geotechnicznych podáoĪa budowli. Obecnie wykorzystywane do okreĞlenia parametrów
gruntowych techniki badaĔ laboratoryjnych, obejmujące miĊdzy innymi pomiar prĊdkoĞci propagacji fali poprzecznej i podáuĪnej, wymagają pobrania w terenie próbek gruntu
o najwyĪszej jakoĞci, która powinna byü skontrolowana w laboratorium. Wyniki badaĔ
przeprowadzonych w ostatnim okresie wykazaáy, Īe porównanie prĊdkoĞci fali sejsmicznej w terenie i w warunkach laboratoryjnych pozwala okreĞliü jakoĞü próbek gruntów
pobranych w terenie, w tym próbek gruntów sáabych, na przykáad miĊkkoplastycznych
iáów [Tanaka 2002, Landon i in. 2007, Hight 2013], jak równieĪ gruntów scementowanych [Fereira i in. 2011].
W coraz wiĊkszym stopniu, zarówno do opracowania programu badaĔ in situ, jak
i interpretacji wyników sondowaĔ i badaĔ innymi metodami, wykorzystywane są równieĪ badania teledetekcyjne. Badania teledetekcyjne, w tym wykonywanie i interpretacja
zdjĊü lotniczych i satelitarnych oraz lotniczy i naziemny skaning laserowy, umoĪliwiają zebranie danych do utworzenia cyfrowego modelu terenu (DMT). Model taki, opracowany lub kupiony i zwery¿kowany, pozwala miĊdzy innymi: poznaü rzeĨbĊ terenu,
opracowaü trójwymiarowe modele obiektów (np. waáów przeciwpowodziowych w celu
oceny zagroĪenia powodziowego przylegáych terenów), okreĞliü szatĊ roĞlinną i rozkáad
wilgotnoĞci w powierzchniowej warstwie podáoĪa. Procedury geomatyki wykorzystywane są do równoczesnej analizy wielu danych dotyczących stanu Ğrodowiska i obiektów
przestrzennie odniesionych do powierzchni terenu lub ich interakcji.
Eurokod 7 dopuszcza stosowanie nowatorskich metod rozpoznawania podáoĪa gruntowego z zastrzeĪeniem, Īe w takich przypadkach naleĪy bezwzglĊdnie przeprowadziü
badania wery¿kujące za pomocą innej powszechnie uznanej metody badawczej. Metody
geo¿zyczne znajdują w ostatnich latach szerokie zastosowanie w praktyce inĪynierskiej,
zarówno w badaniach geologiczno-inĪynierskich, jak i w badaniach Ğrodowiskowych.
Badania te moĪna podzieliü na cztery gáówne grupy: grawimetryczne, magnetometryczne, sejsmiczne i geoelektryczne. Metody geo¿zyczne polegają ogólnie na przeĞwietlaniu
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Rys. 1. Diagram doboru badaĔ do oceny warunków geotechnicznych posadowienia projektowanych obiektów budowlanych
Fig. 1. Diagram for selection of tests required to geotechnical site characterization of design structures

D

9>P9@

'&
 

OLQLHHNZLSRWHQFMDOQH

OLQLHSUċGX

$

1

D

,>P$@

%

'9


ŶĂůŝǌĂŵĂƚĞƌŝĂųſǁĂƌĐŚŝǁĂůŶǇĐŚ͕ŽďŝĞŬƚſǁ
6HMVPLNDSRZLHU]FKQLRZD

ĂŶĂůŽŐŝĐǌŶǇĐŚ͕ǌĚũħđƐĂƚĞůŝƚĂƌŶǇĐŚŝůŽƚŶŝĐǌǇĐŚ
ĭUyGâRIDOL
0$6:6$6:&6:6
,PSXOV

*HRSKRQHV


ĂĚĂŶŝĂŐĞŽĨŝǌǇĐǌŶĞ
¾ DĞƚŽĚǇƐĞũƐŵŝĐǌŶĞ;D^t͕^^t͕^t^Ϳ
4>N1@

)DODSRZLHU]FKQLRZD
¾ DĞƚŽĚǇŐĞŽĞůĞŬƚƌǇĐǌŶĞ;s^͕ZdͿ

 9V YK
¾ DĞƚŽĚǇĞůĞŬƚƌŽŵĂŐŶĞƚǇĐǌŶĞ;D͕'WZͿ

)DODRGELWD )DOD]DâDPDQD



ĂŬƌĞƐŝǁǇďſƌůŽŬĂůŝǌĂĐũŝďĂĚĂŷƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇĐŚ
6&378OXE6'07 ]

MHGQ\PEċGĮGZRPD
JHRIRQDPL


tŝĞƌĐĞŶŝĂŝƉŽďſƌƉƌſďĞŬ
ĂĚĂŶŝĂĚŽĐĞůŽǁĞ
ĂĚĂŶŝĂƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞ

¾ WdŝWdh
¾ ^Wdh
ŐƌƵŶƚƵ

¾ ^Dd
¾ Dd

6RQGRZDQLD
¾ ^ŽŶĚǇĚǇŶĂŵŝĐǌŶĞ
VWDW\F]QH

¾ WƌĞƐũŽŵĞƚƌ
3RPLDU\
*HRIL]\ND
 <Ăƚ͘
<Ăƚ͘
<Ăƚ͘
¾ t^d͕&sd
UHIOHNWRPHWU\F]QH SRZLHU]FKQLRZD
7RXFK6FUHHQ

¾ W>d


4>N1@

ŽŬƵŵĞŶƚĂĐũĂďĂĚĂŷ

7'5
ƉŽĚųŽǏĂŐƌƵŶƚŽǁĞŐŽ
SRPLDUVWDâHM

9(6OXEWRPRJUDILD
GLHOHNWU\F]QHMH
HOHNWURRSRURZD

KĐĞŶĂƐƚĂŶƵ
:HQQHU6FKOXPEHUJHU

GLSROGLSRO
ŶĂƌƵƐǌĞŶŝĂƉƌſďĞŬ
ELHJXQGLSROLWS

ƚǇůŬŽŬĂƚ͘
ŐƌƵŶƚſǁ
6WRİHN5&378
ĂĚĂŶŝĂůĂďŽƌĂƚŽƌǇũŶĞ

GZXOXE
F]WHURHOHNWURGRZ\


Znaczenie badaĔ in situ w projektowaniu geotechnicznym

65

pro¿lu gruntowego i pomiarze parametrów ¿zycznych gruntów bez naruszania ich struktury. Metody te mogą byü stosowane na róĪnych etapach prac terenowych – jako badania
wstĊpne mające na celu orientacyjne rozpoznanie warunków gruntowych lub jako badania uzupeániające pozwalające na zagĊszczenie punktów pomiarowych oraz w monitoringu. W badaniach Ğrodowiska gruntowo-wodnego wykorzystywane są gáównie dwie
metody badaĔ: metoda elektrooporowa (pro¿lowanie oraz tomogra¿a elektrooporowa)
i elektromagnetyczna (georadar). Pozostaáe metody w zakresie monitoringu i rozpoznawania stanu Ğrodowiska są mniej uĪyteczne i ich zastosowanie w praktyce jest rzadsze.
Badania sejsmiczne stosowane są od dziesiĊcioleci na szeroką skalĊ w poszukiwaniach
geologicznych, a postĊpujący rozwój, bĊdący konsekwencją miniaturyzacji sprzĊtu komputerowego i cyfrowego przetwarzania pomierzonych danych oraz interpretacji wyników
pomiarów, spowodowaá ich coraz czĊstsze wykorzystanie w badaniach podáoĪy gruntowych. Na podstawie prĊdkoĞci rozchodzenia siĊ fali sejsmicznej wygenerowanej na
powierzchni terenu okreĞlane są zwykle parametry sprĊĪyste podáoĪa.
Biorąc pod uwagĊ zalety badaĔ metodami geo¿zycznymi, zwáaszcza moĪliwoĞü
uzyskania przestrzennego modelu podáoĪa projektowanych budowli, naleĪy sądziü, Īe
bĊdą one w coraz szerszym zakresie wykorzystywane w projektowaniu geotechnicznym,
a norma PN-EN 1997-2 zostanie uzupeániona o wytyczne ich stosowania. Rozpoznanie
warunków posadowienia projektowanych obiektów budowlanych bĊdzie wówczas przeprowadzane etapami, których zakres dla projektowanych obiektów budowlanych 2. i 3.
kategorii geotechnicznej powinien byü ogólnie zgodny z diagramem przedstawionym na
rysunku 1.
ARTYKUàY KONFERENCYJNE – TEMATYKA I OCENA
Na konferencjĊ do sesji „Badania polowe wedáug EC 7” zgáoszono 7 artykuáów (tab. 1)
dotyczących badaĔ in situ i ich znaczenia w projektowaniu geotechnicznym. Oprócz
dwóch artykuáów (nr 1 i 2 w tab. 1), które moĪna zakwali¿kowaü do grupy artykuáów
o zbliĪonej tematyce dotyczącej rozszerzenia i zwiĊkszenia wiarygodnoĞci zasad interpretacji sondowaĔ geotechnicznych przez uwzglĊdnienie oddziaáywaĔ wody w porach
gruntowych, pozostaáe piĊü artykuáów zawiera opisy róĪnych kierunków badaĔ in situ
i ich zastosowania w praktyce. W niniejszym rozdziale podano charakterystykĊ zgáoszonych artykuáów z krytycznymi uwagami do dyskusji podczas sesji konferencyjnej.
Artykuá Tschuschkego (nr 1 w tab. 1) dotyczyá wykorzystania sondowaĔ statycznych
CPT i/lub CPTU do okreĞlania wytrzymaáoĞci na Ğcinanie gruntów w podáoĪach budowli
z uwzglĊdnieniem warunków rozpraszania wzbudzonych podczas sondowania ciĞnieĔ
wody w porach (warunki z odpáywem, bez odpáywu lub z czĊĞciowym odpáywem wody).
Autor sáusznie zauwaĪyá, Īe w praktyce czĊsto stosuje siĊ te same zasady interpretacji
wyników badaĔ, niezaleĪnie od techniki badaĔ (CPT, RCPT, CPTU, SCPTU) i systemów
rejestracji wyników (mechaniczny lub elektryczny), co moĪe prowadziü do nietrafnych
ocen warunków geotechnicznych i decyzji projektowych, nawet w przypadku wystĊpowania w podáoĪu – zwykle áatwiejszych do oceny – gruntów piaszczystych. Do rozpoznania warunków z odpáywem, dla których opracowano najczĊĞciej empiryczne zaleĪnoĞci
do oszacowania parametrów wytrzymaáoĞciowych (ĳƍ, cƍ) wykorzystywany jest wspóáArchitectura 12 (4) 2013
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Tabela 1. Artykuáy konferencyjne – sesja I
Table 1. Conference papers – sesion I
Lp.
No

Autor – Author

1

Wojciech Tschuschke

2

àukasz Zawadzki,
Mariusz Lech,
Kazimierz Garbulewski

3

Marek Bajda,
Mariusz Lech,
Kinga Kronik

4

Tomasz Godlewski

5

Piotr Paprocki,
Tomasz Koáanka,
Sáawomir Gawaáko,
Adrian GaĔko

6

Marek Bajda,
Eugeniusz Koda

7

Eugeniusz Koda,
Tomasz Koáanka,
Piotr OsiĔski

Tytuá artykuáu – Paper title
Pomiar ciĞnienia wody w porach metodą statycznego sondowania
w aspekcie oceny wytrzymaáoĞciowej gruntów
Measurement of pore water pressure using cone penetration test in
terms of soil strenght assessment
Wpáyw stanu nasycenia podáoĪa gruntowego wodą na wyniki sondowaĔ geotechnicznych
InÀuence of ground saturation degree on penetration tests results
Wykorzystanie powierzchniowych badaĔ elektrooporowych do
oceny stanu technicznego budowli ziemnych
The use of surface electric resistivity tomography for examination
of technical conditions of the earth structures
Interpretacja badaĔ polowych a Eurokod 7
Interpretation of in situ tests vs Eurocode 7
Wyznaczanie parametrów wytrzymaáoĞciowych gruntów z wykorzystaniem analizy wstecznej do projektu zabezpieczenia osuwiska
Determination of soil strenght parameters using back analysis for
the need of documenting the design of landslide protections
Badania geotechniczne do oceny warunków posadowienia w strefach przykrawĊdziowych Skarpy Warszawskiej
Geotechnical tests for estimation of engineering conditions at the
edge zone of “Skarpa Warszawska”
Investigation of soil contamination level beneath the metallurgical
waste land¿ll for the purpose of future reclamation works
Badania stanu zanieczyszczenia gruntów w podáoĪu skáadowiska
odpadów pohutniczych do opracowania projektu rekultywacji

czynnik tarcia (Rf) w przypadku sondowaĔ CPT i wskaĨnik ciĞnienia wody w porach
(Bq) wymagający okreĞlenia rozkáadu w podáoĪu ciĞnieĔ hydrostatycznych (uo) i ciĞnieĔ
wody w porach ¿ltrem zainstalowanym bezpoĞrednio za ostrzem stoĪka (u2) w sondzie
CPTU. W interpretacji wyników sondowaĔ, zwáaszcza do okreĞlenia parametrów wytrzymaáoĞciowych gruntów, naleĪy rozpoznaü warunki odpáywu wody w badanym podáoĪu.
O warunkach z odpáywem Ğwiadczą wartoĞci Rf < 1% (tzw. czyste piaski) i Bq § 0. WartoĞci wspóáczynników Rf < 1% i Bq > 0,1 są charakterystyczne dla piasków zaglinionych
lub gruntów o podobnym uziarnieniu. Na podstawie analizy wyników sondowaĔ podáoĪa
drogi, w której wystĊpowaáy grunty przejĞciowe (Rf w zakresie 0,5–2,5% i Bq > 0,1)
autor stwierdziá, Īe nieuwzglĊdnienie wpáywu ciĞnienia wody w porach w analizie wyników pomiarów prowadzi do zaniĪenia wartoĞci efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego.
WartoĞü kąta tarcia wewnĊtrznego zwiĊksza siĊ proporcjonalnie do wskaĨnika ciĞnienia
wody w porach (Bq), co wyraĪono wzorem ¨ĳƍ = 17,2·Bq – 2,3 (R2 = 0,76). W przypadku
wartoĞci Bq = 0,5 wartoĞü efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego zmienia siĊ z 33o do
39o. W analizowanym przypadku podáoĪa drogi nieuwzglĊdnienie ¨ĳƍ skutkowaáo báĊdną
decyzją o koniecznoĞci wzmocnienia podáoĪa. Z badaĔ autora wynika, Īe do okreĞlenia
parametrów wytrzymaáoĞciowych gruntów korzystniej jest zastosowaü badania z pomiarem ciĞnienia wody w porach, czyli badania CPTU. Sonda CPT moĪe byü wykorzystana
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jedynie w badaniach wytrzymaáoĞci podáoĪa o sprawdzonych warunkach odpáywu wody,
czyli w niezapylonych i niezaglinionych piaskach. CzĊste jeszcze stosowanie sondy
CPT, niezaleĪnie od warunków odpáywu wody, wynika równieĪ z trudnoĞci w pomiarach
i interpretacji wyników badaĔ wzbudzonych ciĞnieĔ wody w porach, które niekoniecznie
są wartoĞciami dodatnimi. WiarygodnoĞü pomiarów ciĞnienia wody w porach zaleĪy od
speánienia wielu wymagaĔ technicznych, w tym zwáaszcza trudnego do speánienia zapewnienia niezapowietrzenia siĊ ¿ltrów zlokalizowanych na podstawie stoĪka.
Zawadzki i inni (nr 2 w tab. 1) proponowaá uwzglĊdniü w interpretacji wyników
sondowaĔ statycznych CPTU zmienną w czasie strefĊ aktywną podáoĪa (nie w peáni
nasyconą wodą), w której w wiĊkszoĞci przypadków posadowione są obiekty budowlane. Wedáug autorów na warunki geotechniczne rozpoznawane sondowaniami wpáyw
mają w tej stre¿e takie czynniki, jak ciĞnienie atmosferyczne i in¿ltracja. Przedstawione w artykule wyniki badaĔ terenowych osadów piaszczystych w zachodniej Australii
i badaĔ laboratoryjnych piasków w komorze kalibracyjnej, jak równieĪ badania wáasne
na poligonie Stegny w Warszawie wskazują w sposób jednoznaczny na istotne zmiany
wartoĞci oporów stoĪka zaleĪnie od warunków wilgotnoĞciowych podáoĪa. Wedáug autorów kluczową rolĊ w interpretacji sondowaĔ odgrywa stan nasycenia wodą gruntów
w stre¿e aktywnej, w której ciĞnienie ssania powoduje zwiĊkszenie wytrzymaáoĞci gruntów. Biorąc pod uwagĊ nieliczne, jak na razie, przypadki podane w literaturze i badania
wáasne, autorzy sugerowali koniecznoĞü uwzglĊdnienia w interpretacji sondowaĔ zmiennego w czasie stanu nasycenia wodą gruntów w podáoĪu projektowanych budowli. Podana w artykule hipoteza, sáuszna w Ğwietle wiedzy o odmiennym zachowaniu siĊ gruntów
zaleĪnie od stanu nasycenia wodą, jak dotychczas nie byáa badana w szerszym zakresie.
W Eurokodzie 7 podano zalecenia dotyczące uwzglĊdnienia podziaáu podáoĪa zaleĪnie od
poáoĪenia zwierciadáa wody gruntowej w sondowaniach dynamicznych, natomiast brak
jest zaleceĔ odnoĞnie do sondowaĔ statycznych. Jedną z prawdopodobnych przyczyn
takiego stanu wytycznych jest koniecznoĞü uwzglĊdnienia w rozkáadzie naprĊĪeĔ efektywnych w podáoĪu nie tylko dodatnich wartoĞci ciĞnienia wody w porach, ale równieĪ
w stre¿e aktywnej wartoĞci ujemnych, co wymaga do ich okreĞlenia zastosowania nieznanych na ogóá w Ğrodowisku geotechnicznym metod badaĔ.
Bajda i inni (nr 3 w tab. 1) przedstawili badania elektrooporowe, jako przykáad moĪliwoĞci szerokiego wykorzystania w praktyce geotechnicznej metod geo¿zycznych (ERT)
do oceny stanu technicznego odcinka waáu przeciwpowodziowego Wisáy w rejonie Kraski Górne (woj. mazowieckie). Korpus waáu o wysokoĞci od 4 do 5 m uformowany zostaá
z piasków pylastych i drobnych (z wkáadkami pyáów) na madowym tarasie zalewowym
Wisáy (piaski drobne i Ğrednie z przewarstwieniami gliniastymi). Wyniki badaĔ techniką tomogra¿i elektrooporowej pozwoliáy autorom wykryü w korpusie i podáoĪu strefy
o opornoĞci od 300 do 450 m (strefa 1), od 600 do 1000 m (strefa 2) i okoáo 1100 m
(strefa 3). W stre¿e 3, co potwierdziáy badania kontrolne sondą DPL, wystĊpują grunty
piaszczyste w stanie luĨnym. Wedáug autorów duĪe, tzn. wiĊksze od 1000 m, opornoĞci
gruntów piaszczystych oznaczają utrudniony przepáyw prądu w podáoĪu, co moĪe byü
spowodowane rozluĨnieniem materiaáu w tym obszarze. Na podstawie badaĔ wáasnych
autorzy zaproponowali wstĊpne kryteria oceny zagĊszczenia gruntów piaszczystych
w waáach przeciwpowodziowych. WartoĞci opornoĞci wáaĞciwej w zakresie 1000–
1300 m oznaczają stan luĨny piasków pylastych, w zakresie 650–1000 m – stan
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Ğrednio zagĊszczony (ID § 0,5), a w zakresie 300–450 m – stan zagĊszczony (ID § 0,7).
W celu opracowania bardziej szczegóáowej klasy¿kacji prowadzone bĊdą dalsze badania
w tym kierunku. W podsumowaniu artykuáu autorzy podkreĞlali zalety techniki ERT, jej
nieinwazyjny charakter i moĪliwoĞü trafnego zaplanowania zakresu i lokalizacji szczegóáowych badaĔ geotechnicznych w strefach waáów przeciwpowodziowych o zwiĊkszonej
opornoĞci wáaĞciwej. Artykuá zawieraá jeden przykáad skutecznego wykorzystania metod
geo¿zycznych w praktyce geotechnicznej i nic dziwnego, Īe autorzy w podsumowaniu
stwierdzili, Īe przeprowadzone badania miaáy charakter wskaĨnikowy. Do opracowania
klasy¿kacji stanu gruntów w waáach przeciwpowodziowych, z pewnoĞcią potrzebnej
w zastosowaniu praktycznym, konieczna jest szersza analiza wyników dotychczasowych
badaĔ wykonanych przez instytucje naukowe i usáugowe w Polsce.
Artykuá Godlewskiego (nr 4 w tab. 1) dotyczyá okreĞlania w projektowaniu geotechnicznym wyprowadzonych wartoĞci parametrów geotechnicznych (nowy termin wprowadzony w normie PN-EN 1997-1) na podstawie wyników sondowaĔ dynamicznych
(DP), statycznych (CPTU) i dylatometrycznych (DMT). Autor sáusznie zauwaĪyá, Īe
w celu uzyskania „wiarygodnych parametrów geotechnicznych” konieczne jest zapewnienie jakoĞci badaĔ zgodnie z procedurami podanymi w Eurokodzie 7 i sprawdzoną
w praktyce interpretacją wyników. W artykule przedstawiono porównanie stosowanych
w Polsce przez oĞrodki naukowo-badawcze, w szczególnoĞci przez ITB, zasad interpretacji wyników sondowaĔ, miĊdzy innymi DP, CPT, SPT, CPTU i DMT, z podanymi
w normie PN-EN 1997-2 (w zasadzie w zaáącznikach informacyjnych od zaáącznika D
do K). Wedáug autora do prawidáowej oceny warunków geotechnicznych posadowienia
projektowanych obiektów konieczne jest stosowanie w interpretacji sondowaĔ regionalnych korelacji lub korelacji powszechnie stosowanych adaptowanych do warunków lokalnych. MoĪna zgodziü siĊ z opinią autora, Īe nowe typy sond statycznych wciskanych z
piezostoĪkiem (CPTU) i dylatometr páaski Marchettiego (DMT) „...nie mają jeszcze doĞü
dobrych (regionalnych) polskich korelacji do interpretacji wyników lub są one w zbyt
maáym stopniu zwery¿kowane” pomimo licznych juĪ prac badawczych w ramach projektów NCN i NCBR. Jako przykáad braku jednoznacznych zaleceĔ autor podaje szerokie
zakresy zmiennoĞci wspóáczynnika Nkt do okreĞlenie z badaĔ CPTU wytrzymaáoĞci na
Ğcinanie bez odpáywu gruntów drobnoziarnistych (cu). W normie PN-B-04452:2002 na
podstawie lokalnych doĞwiadczeĔ i wiarygodnych korelacji podano wartoĞci wspóáczynników Nkt dla typowych gruntów polodowcowych wystĊpujących w Polsce w zakresie
12–25, a dla gruntów zastoiskowych w zakresie 6–15, co jest zgodne z wartoĞciami Nkt
zalecanymi w innych regionach. Oprócz podanych zaleceĔ w normie tej brak jest jednoznacznych zasad przyjmowania wartoĞci wspóáczynników Nkt w interpretacji sondowaĔ
zarówno CPT, jak i CPTU. Zasady takie powinny znaleĨü siĊ w zaáączniku krajowym
normy PN-EN 1997-2. Jak stwierdziá autor, obecnie prowadzone są badania przez wiele
oĞrodków i badaczy nad zasadami symultanicznej interpretacji wyników badaĔ CPTU
i DMT w celu wykorzystania ich do bezpoĞredniego wyznaczania parametrów geotechnicznych (np. ĳƍ, cu, E). Z doĞwiadczeĔ wynika, Īe do wyznaczania moduáów odksztaácenia bardziej uzasadnione jest wykorzystanie pomiarów sondą DMT, pod warunkiem
przeprowadzenia ich walidacji. Wniosek ten w peáni zostaá uzasadniony podanym w
artykule porównaniem wartoĞci osiadaĔ podáoĪy gruntowych, obliczonych na podstawie pomiarów DMT i pomierzonych na 30 obiektach o róĪnych metodach posadowienia
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(stopa, áawa, páyta) w gruntach piaszczystych (Sa), spoistych (Sasi, sasiCl, Cl) i organicznych (Or). W koĔcowej czĊĞci artykuáu autor zaproponowaá do wyznaczania moduáu
dylatometrycznego (MDMT) zmody¿kowany nomogram Schmertmana, co moĪna uznaü
za kierunek zgodny z tendencją symultanicznej interpretacji wyników sondowaĔ DMT
i CPTU. JednakĪe nawiązując do informacji podanej w rozdziale 1, dotyczącej poziomu
odksztaáceĔ generowanych w trakcie sondowania CPTU, propozycjĊ podanego w artykule nomogramu, gdzie moduá dylatometryczny okreĞlany jest na podstawie oporu stoĪka (qc) i wspóáczynnika tarcia (Rf), naleĪy uznaü za dyskusyjną. Ponadto proponowany
nomogram nie uwzglĊdnia innych czynników, takich jak chociaĪby stan naprĊĪenia w
gruncie, historii naprĊĪenia, anizotropii oĞrodka, a przede wszystkim poziomu odksztaáceĔ. Stosowanie korelacji qc ~ MDMT, qc ~ E, zwáaszcza przez geotechników z maáym
doĞwiadczeniem, moĪe prowadziü do báĊdnych wniosków. Kluczowym wnioskiem wynikającym z treĞci artykuáu jest podkreĞlenie znaczenia poprawnej interpretacji wyników
sondowaĔ, której warunkiem jest opracowanie wáasnych „kluczy interpretacyjnych” dla
poszczególnych metod badaĔ in situ. Do tego niezbĊdna jest baza danych zawierająca
sprawdzone wyniki sondowaĔ i ich wery¿kacja, która powinna byü opracowana jako
efekt projektu badawczego wspóápracujących oĞrodków naukowo-badawczych w Polsce.
NaleĪy zgodziü siĊ z waĪnym wnioskiem autora artykuáu, aby efekt projektu badawczego
znalazá siĊ w zaáączniku krajowym normy PN-EN 1997-2.
Artykuá Paprockiego i innych (nr 5 w tab. 1) dotyczyá okreĞlania rzeczywistych parametrów wytrzymaáoĞciowych gruntów z wykorzystaniem analizy wstecznej, co jest moĪliwe w przypadku osuwisk skarp, w których wystąpiá stan graniczny wyraĪony wartoĞcią
wspóáczynnika statecznoĞci F = 1. PodjĊcie tego problemu wynika z uaktywnienia siĊ
w 2010 roku na poáudniu Polski duĪej liczby osuwisk na skutek intensywnych opadów atmosferycznych i koniecznoĞci opracowania projektów geotechnicznych zabezpieczenia
skarp zniszczonych osuwiskami. Projektowanie geotechniczne wymaga ustalenia wartoĞci parametrów wytrzymaáoĞciowych gruntów wystĊpujących w obrĊbie skarpy gáównej
i koluwium osuwiska. W artykule przedstawiono charakterystykĊ aktywnego osuwiska
dáugoĞci okoáo 250 m w obrĊbie páaszczowiny Ğląskiej (gáówna jednostka tektoniczna
Karpat Fliszowych) i wyznaczenie parametrów wytrzymaáoĞciowych na podstawie wyników badaĔ w aparacie trójosiowym, które zwery¿kowano, przeprowadzając analizĊ
wsteczną statecznoĞci skarpy zbocza. Podstawą do przeprowadzenia analizy wstecznej
byáy wyniki pomiarów geodezyjnych (dane geometryczne skarpy przed wystąpieniem
i w trakcie rozwoju osuwiska), wierceĔ z peánym rdzeniowaniem, obserwacji w szurfach badawczych i badaĔ geotechnicznych, uzupeánione badaniami geo¿zycznymi metodą elektrooporową. Analiza wyników badaĔ terenowych i laboratoryjnych umoĪliwiáa
udokumentowanie warunków geotechnicznych w rejonie osuwiska i wykrycie przebiegu
powierzchni poĞlizgu. Obserwacje rdzeni gruntów z otworów badawczych (w artykule
pokazano rdzeĔ z prawdopodobną strefą poĞlizgu), jak równieĪ interpretacja wyników
badaĔ geo¿zycznych (niestety tylko z ogólną informacją o ich wykorzystaniu) pozwoliáy przyjąü, Īe powierzchnia poĞlizgu przebiega w stre¿e przewarstwieĔ skruszonego
piaskowca, w stropowej czĊĞci podáoĪa Àiszowego, na gáĊbokoĞci od 6 do 12 m. JednakĪe autorzy nie byli caákowicie pewni poáoĪenia powierzchni poĞlizgu, skoro w analizie
statecznoĞci zbocza przyjĊli dodatkowo wariant z powierzchnią poĞlizgu na styku zwietrzeliny i podáoĪa Àiszowego. Na podstawie analizy wstecznej, w której przyjĊto szeĞü
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wariantów róĪniących siĊ geometrią zbocza (przed i po wystąpieniu osuwiska) i poáoĪeniem powierzchni poĞlizgu oraz zwierciadáa wody gruntowej, zwery¿kowano ustaloną
pierwotnie na podstawie bezpoĞrednich testów laboratoryjnych w aparacie trójosiowego
Ğciskania wartoĞü efektywnego kąta tarcia wewnĊtrznego. NaleĪy zauwaĪyü, Īe kąt tarcia
wewnĊtrznego okreĞlony z badaĔ (ĳƍ = 24o) róĪni siĊ tylko o 4o od uzyskanego z analizy
wstecznej dla warunku F  1. Kąt ĳƍ = 20o uznano za rzeczywistą wartoĞü kąta tarcia
wewnĊtrznego gruntów koluwialnych wystĊpujących w analizowanym zboczu. Z analizy
statecznoĞci zbocza wynika, Īe przyjmując tĊ wartoĞü kąta tarcia wewnĊtrznego i geometriĊ zbocza przed powstaniem osuwiska, wspóáczynnik statecznoĞci F = 0,95. Wyniki
obliczeĔ skarpy po powstaniu osuwiska wskazują na dalsze zagroĪenie jej statecznoĞci,
szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych lub innych
czynników pogarszających warunki statecznoĞci. Wedáug deklaracji záoĪonych przez
Komitet Techniczny PKN do spraw geotechniki (nr 254) warunki statecznoĞci skarp nasypów i zboczy naturalnych powinno siĊ sprawdzaü, stosując 3. podejĞcie projektowe
(DA3), w którym obliczeniowe wartoĞci parametrów wytrzymaáoĞciowych okreĞla siĊ,
stosując wspóáczynniki czĊĞciowe, na przykáad Ȗĳ’ = 1,25 (do tg ĳƍ). Autorzy, powoáując
siĊ na Eurokod 7, stwierdzili, Īe obwiednia zniszczenia w przypadku interpretacji badaĔ gruntów prekonsolidowanych nie jest prostoliniowa, zwáaszcza w zakresie maáych
naprĊĪeĔ. W związku z tym istotne jest wyjaĞnienie, jakie zaáoĪenia przyjĊto do okreĞlenia na podstawie badaĔ w aparacie trójosiowego Ğciskania parametrów wytrzymaáoĞciowych gruntów stanowiących koluwia osuwiskowe i jak dobrano parametry obliczeniowe
w analizach statecznoĞci.
Artykuá autorstwa Bajdy i Kody (nr 6 w tab. 1), podobnie jak artykuáy nr 3, 4 i 5, stanowiá przykáad zastosowania badaĔ in situ w praktycznych zagadnieniach inĪynierskich,
w tym przypadku do oceny warunków geotechnicznych posadowienia projektowanego
budynku w rejonie ulicy Tamka w Warszawie (Skarpa Warszawska). Przypowierzchniową strefĊ podáoĪa budują tu spoiste osady koluwialno-deluwialne oraz aluwia okresowych cieków, leĪące na erozyjno-glacitektonicznej powierzchni iáów pstrych pliocenu.
Na podstawie analizy materiaáów archiwalnych, badaĔ terenowych (wiercenia, sondowania CPTU i DMT) oraz badaĔ laboratoryjnych gruntów autorzy przedstawili budowĊ geologiczną i warunki hydrogeologiczne oraz dokonali iloĞciowej i jakoĞciowej oceny parametrów geotechnicznych gruntów wystĊpujących w badanym podáoĪu. Analiza wyników
badaĔ geotechnicznych umoĪliwiáa wydzielenie w podáoĪu osadów antropogenicznych,
zboczowych i rzecznych oraz stropu silnie zaburzonych osadów plioceĔskich z oceną
ich przydatnoĞci do posadowienia projektowanej budowli. Obszerny zakres badaĔ in
situ, uzasadniony záoĪonymi warunkami geotechnicznymi wynikającymi z genezy gruntów w Skarpie Warszawskiej i z geodynamicznych procesów, w tym sondowania CPTU
z pomiarem ciĞnieĔ wody w porach (u2), pozwoliáy na dokáadne rozpoznanie zróĪnicowanej budowy osadów koluwialno-deluwialnych zalegających w stre¿e przyskarpowej.
Z kolei ciągáy zapis mierzonych parametrów gruntowych pozwoliá na rozpoznanie przewarstwieĔ, nawet o niewielkiej miąĪszoĞci, i precyzyjne ustalenie gáĊbokoĞci zalegania
stropu niezaburzonych iáów trzeciorzĊdowych, które wskazano jako strefĊ bezpiecznego
posadowienia obiektów budowlanych. Autorzy, kierując siĊ powszechnie znaną wiedzą
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i wáasną praktyką, zastosowali sondĊ CPTU do okreĞlenia stanu plastycznoĞci oraz wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w warunkach bez odpáywu badanych iáów, natomiast dylatometr
DMT do okreĞlenia parametrów odksztaáceniowych. W artykule podano wzory uĪyte
w interpretacji sondowaĔ, jednakĪe wyjaĞnienia wymagają zasady ich doboru, zaleĪnie
od rodzaju gruntu wartoĞci wspóáczynników Nk i B, przyjĊtych do obliczenia wytrzymaáoĞci na Ğcinanie (Ĳfu) i kąta tarcia wewnĊtrznego (ĳƍ). Autorzy podkreĞlili, Īe w pro¿lu
gruntowym, zbudowanym w przewadze z gruntów spoistych o pochodzeniu deluwialno-koluwialnym, wystĊpują liczne sączenia wody wpáywające na stan uplastycznienia
gruntów i zmianĊ ich objĊtoĞci (pĊcznienie). Z pewnoĞcią w tym kontekĞcie istotny
w wyborze odpowiednich warunków posadowienia projektowanego budynku jest rozkáad ciĞnienia wody w porach w podáoĪu badanym do gáĊbokoĞci 18 m. Warto równieĪ
podkreĞliü, Īe na analizowanym obiekcie prowadzone byáy pomiary geo¿zyczne metodą
tomogra¿i elektrooporowej, mające na celu okreĞlenie stropu nienaruszonych iáów [Lech
i Bajda 2013]. Wyniki tych badaĔ nie zostaáy wáączone do zgáoszonego na konferencjĊ
artykuáu, niemniej warto podaü informacjĊ, Īe potwierdziáy one poáoĪenie stropu nienaruszonych iáów.
W artykule autorstwa Kody i innych (nr 7 w tab. 1) podjĊto tematykĊ rozpoznania
i udokumentowania stanu zanieczyszczenia podáoĪa gruntowego na terenach zdegradowanych, która wchodzi w zakres intensywnie rozwijanej obecnie geotechniki Ğrodowiskowej. Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie naszego kraju i caáej Unii Europejskiej
jednym z zadaĔ podczas przygotowania projektu rekultywacji terenów zdegradowanych
jest szczegóáowa analiza i dokumentacja warunków gruntowych. W artykule autorzy
przedstawili szczegóáowy zakres badaĔ gruntów na potrzeby stworzenia projektu prac
rekultywacyjnych terenów skáadowiska odpadów pohutniczych o powierzchni 34 ha,
zlokalizowanego na terenach duĪego miasta. W artykule przedstawiono zakres oraz metodykĊ przeprowadzonych badaĔ skaĪenia gruntu, analizĊ morfologii i skáadu odpadów
pohutniczych wraz z ich dokumentacją. Na badania te skáadaáy siĊ zarówno badania terenowe, w tym badania detektorem fotojonizacji (PID) lotnych substancji ropopochodnych,
jak i laboratoryjne – analizy ¿zyczno-chemiczne pobranych w terenie próbek gruntu
i wody. Szczegóáowa analiza uzyskanych wyników pozwoliáa na precyzyjne ustalenie
indykatorów zanieczyszczeĔ, stref ich zasiĊgu oraz objĊtoĞci skaĪonych gruntów na analizowanym terenie huty. DziĊki zastosowaniu takich metod badawczych, jak: sondowania
geoelektryczne, wiercenia geologiczne, pomiary geodezyjne oraz laboratoryjne analizy
chemiczne, opracowano miĊdzy innymi mapy stref zanieczyszczeĔ z rozkáadem wartoĞci
stĊĪeĔ, co w dalszym etapie umoĪliwiáo sporządzenie obszernego projektu prac rekultywacyjnych na terenie przeznaczonym pod przyszáe inwestycje urbanistyczne. Analizując
artykuá, moĪna stwierdziü, Īe autorzy do rozpoznania zanieczyszczenia terenu wykorzystali wyáącznie wyniki analiz chemicznych próbek gruntów pobranych z 80 otworów
badawczych, co naleĪy uznaü za dziaáanie sáuszne, jednakĪe biorąc pod uwagĊ liczbĊ
odwiertów i badaĔ laboratoryjnych – bardzo pracocháonne i kosztowne. W artykule nie
podano, w jakim zakresie, poza ustaleniem miąĪszoĞci odpadów, wykorzystano badania
geoelektryczne do rozpoznania zanieczyszczenia gruntów w podáoĪu.
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PODSUMOWANIE
W projektowaniu geotechnicznym badania in situ mają kluczowe znaczenie w wyborze i uzasadnieniu typu i gáĊbokoĞci posadowienia projektowanych obiektów oraz udokumentowaniu, Īe zapewnią one bezpieczne warunki ich uĪytkowania. Do niepodwaĪalnych zalet badaĔ in situ powszechnie zaliczane są ich efekty, w tym:
– rozpoznanie stratygra¿i i litologii podáoĪa,
– wydzielenie warstw geotechnicznych,
– wykrycie najsáabszych stref podáoĪa,
– pobór próbek gruntów do badaĔ laboratoryjnych z oceną stopnia ich naruszenia,
– ciągáy rozkáad pomierzonych parametrów gruntowych.
Dwie metody badaĔ, CPTU i DMT, są uwaĪane za równorzĊdne i wymagane do oceny warunków geotechnicznych projektowanych obiektów 2. i 3. kategorii geotechnicznej. JednakĪe biorąc pod uwagĊ technikĊ badaĔ obiema metodami, naleĪy uznaü badania
CPTU za bardziej wiarygodne do okreĞlania parametrów wytrzymaáoĞciowych, a badania
DMT – parametrów odksztaáceniowych gruntów. Do projektowania obiektów budowlanych 3. kategorii geotechnicznej i 2. kategorii geotechnicznej w záoĪonych warunkach
gruntowych i obciąĪeniowych zalecane są badania SCPTU i SDMT, które pozwalają w interpretacji parametrów wziąü dodatkowo pod uwagĊ prĊdkoĞü rozchodzenia siĊ
w podáoĪu fal akustycznych. Badania sondami SCPTU i SDMT powinny byü poprzedzone rozpoznaniem warunków geotechnicznych metodami geo¿zycznymi. Do zalet badaĔ
geo¿zycznych moĪna zaliczyü:
– nieinwazyjny charakter (brak naruszenia struktury podáoĪa),
– ogólne rozpoznanie budowy geologicznej podáoĪa,
– wytypowanie lokalizacji wierceĔ i sondowaĔ geotechnicznych,
– ocenĊ jakoĞci (stanu naruszenia) próbek gruntu,
– wstĊpne rozpoznanie warunków hydrogeologicznych,
– okreĞlenie poziomu wystĊpowania zwierciadáa wody gruntowej (stref saturacji i aeracji),
– okreĞlenie porowatoĞci oĞrodka gruntowego,
– rozpoznanie zasiĊgu zanieczyszczeĔ chemicznych w gruncie oraz dróg migracji zanieczyszczeĔ,
– rozpoznanie granic strukturalnych budowli i infrastruktury inĪynierskiej (np. skáadowisk odpadów, zbiorników i rurociągów).
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THE ROLE OF IN SITU TESTS IN GEOTECHNICAL DESIGN
Abstract. The paper presents a description of in situ tests, which according to Eurocode 7
are required to recognize the geotechnical conditions of design structures and to determine
the parameters of the ground in order to check the limit states. The developments of in situ
testing methods including innovative changes introduced to the practice in recent years are
also described. Moreover, an overview of the papers submitted to the conference ProGeotech2013 “Geotechnical design – investigation and selection of ground parameters”, session I: In situ tests according to EC7, with critical remarks for discussion at the conference
session is presented.
Keywords: in situ tests, geotechnical design, Eurocode 7
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