Architectura 13 (4) 2014, 99–112

KRYTERIUM PODZIAàU PODàOĩA OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH NA WARSTWY GEOTECHNICZNE1
Simon Rabarijoely, Mateusz WaluĞ
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego
Streszczenie. W artykule przedstawione zostaáy kryteria identy¿kacji warstw gruntu.
Przede wszystkim podano de¿nicjĊ warstw geotechnicznych i podstawową metodĊ ich
identy¿kacji w celu lepszego zrozumienia przedstawionego problemu. NastĊpnie opisano warstwy geotechniczne w rozumieniu geologicznym i geotechnicznym. W zakoĔczeniu podano propozycjĊ techniki podziaáu warstw geotechnicznych dla wybranego obiektu
z kampusu SGGW w Warszawie oraz z obszaru Stegny w Warszawie. Do interpretacji
warstw geotechnicznych wykorzystano wyniki badaĔ uzyskane z sondowaĔ statycznych
CPT i testu DMT.
Sáowa kluczowe: sondowanie sondą CPT, badanie dylatometryczne DMT, warstwy

geotechniczne
WSTĉP
Badania podáoĪa budowlanego stanowią sporą czĊĞü fazy projektowania konstrukcji
inĪynierskich. Poza badaniami laboratoryjnymi wykorzystuje siĊ równieĪ badania polowe. O duĪym wzroĞcie popularnoĞci badaĔ terenowych zadecydowaá postĊp w konstrukcji nowych urządzeĔ, wysoki poziom interpretacji otrzymywanych wyników oraz
moĪliwoĞü uzyskania bezpoĞredniego pro¿lu stratygra¿cznego. Jednak bardzo waĪne
jest, aby prawidáowo zrozumieü sens uzyskanych parametrów oraz znaü ograniczenia
wynikające z analizy czynników oddziaáujących na pomierzone parametry. Dotychczasowa wiedza geotechniczna, którą zaleca miĊdzy innymi Eurokod 7 (EC 7), wskazuje, Īe
poprawne uzyskanie parametrów wytrzymaáoĞciowych i odksztaáceniowych gruntu wymaga speánienia szeregu procedur, które prowadzą do okreĞlonych oszacowaĔ warunków
w podáoĪu (grunt, grunt budowlany, podáoĪe gruntowe, warstwy geologiczne, warstwy
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geotechniczne, proces geologiczny). Podziaáy procesów geologicznych są nastĊpujące:
(1) wywoáane przez czynniki zewnĊtrzne (egzogeniczne) – budujące, sedymentacja,
niszczące (wietrzenie, erozja, ruchy masowe), (2) wywoáane przez czynniki wewnĊtrzne (endogeniczne) – diastro¿zm, wulkanizm, metamor¿zm, plutonizm. W artykule opisano kategorie podziaáu podáoĪa obiektów budowlanych ze wzglĊdów geologicznych
i geotechnicznych.
Celem niniejszego artykuáu jest przedstawienie ogólnej zasady grupowania warstwy
gruntów na podstawie sondowaĔ geotechnicznych. Klasy¿kacja zostaáa wykonana na
podstawie wyników badaĔ z sondowania CPT i DMT oraz badaĔ laboratoryjnych, które
zostaáy przeprowadzone na terenach kampusu Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego i na poletkach doĞwiadczalnych Stegny w Warszawie. W artykule przyjĊto tezĊ, Īe
istnieje zaleĪnoĞü pomiĊdzy mierzonymi w badaniach dylatometrycznych ciĞnieniami po
i p1 oraz w sondowaniach statycznych ciĞnieniami qc i fs a parametrami ¿zycznymi i mechanicznymi gruntów mineralnych i organicznych. UzaleĪnienie parametrów mechanicznych gruntów mineralnych i organicznych od jednego z ciĞnieĔ lub wyznaczonego na
ich podstawie wskaĨnika dylatometrycznego lub wspóáczynnika Rf powoduje, Īe wystĊpujące w zaleĪnoĞci wspóáczynniki empiryczne mają charakter lokalny. UwzglĊdnienie
probabilistycznej metody szacowania warstw (indeks klasy¿kacji gruntu U) umoĪliwia
szerszy zakres stosowalnoĞci badaĔ CPT i DMT.
POSTAWY TEORETYCZNE
Kryteria geologiczne
Z punktu widzenia inĪynierskiego waĪny jest podziaá gruntów i skaá wedáug ich genezy. Skaáy i grunty ksztaátowaáy siĊ w róĪnych warunkach geologicznych oraz pod wpáywem róĪnych czynników i dlatego ich wáaĞciwoĞci są przestrzennie zmienne. Malinowski i Glazer [Glazer i Malinowski 1991, Izdebska-Mucha i Wójcik 2013, Gawriuczenkow
i Wójcik 2013, Narloch i Piotrowski 2013] proponują podziaá naturalnych gruntów wystĊpujących na terenie Polski na 8 regionów geologicznych, a tych – na 20 obszarów
gruntów budowlanych. Podziaá na regiony geologiczne uwzglĊdnia genezĊ gruntów i ich
wáaĞciwoĞci, jak równieĪ warunki wodne, procesy geologiczne, geomorfologiĊ i czynniki klimatyczne. Obszary geologiczne wydzielono na podstawie genezy, geomorfologii
i litologii.
Klasy¿kacjĊ gruntów do celów budowlanych podaje norma EN ISO 14688-1:2006
„Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasy¿kowanie gruntów. CzĊĞü 1: Oznaczenie
i opis”. Najogólniej grunty budowlane ze wzglĊdu na pochodzenie dzieli siĊ na grunty
antropogeniczne i naturalne (tab. 1 i 2).
Kryteria geotechniczne
Gáównymi kryteriami geotechnicznymi podziaáu podáoĪa obiektów budowlanych na
warstwy geotechniczne są parametry geotechniczne, czyli wielkoĞci, które charakteryzują cechy (wáaĞciwoĞci) gruntu i jego zachowanie siĊ w przypadku dziaáania w przeszáoĞci,
teraĨniejszoĞci i w przyszáoĞci okreĞlonych czynników zewnĊtrznych i wewnĊtrznych
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Tabela 1. Oznaczenie i opis gruntów wulkanicznych [PN-EN ISO 14688-1:2006]
Table 1. Designation and description of volcanic soil [PN-EN ISO 14688-1:2006]
Termin
Terminology

Wymiary cząstek
Particle size [mm]

Opis
Description

d > 63

–

–

–

pumeks
pumice

2 < d < 63

cząstki są pĊcherzykowate, biaáe
vesicular particles are white

Gáazy wulkaniczne
volcanic boulders

Lapille

Popióá
wulkaniczny
Volcanic ash

skoria (ĪuĪel)
(slag)

cząstki są pĊcherzykowate, czarne
vesicular particles are black

piasek wulkaniczny
volcanic sand

grunt wykazuje charakterystyczne (duĪe zróĪnicowanie) wáasnoĞci geotechniczne dla kaĪdego
terenu
soil exhibits characteristic (large variation)
geotechnical properties for each site

d  2,0

w wiĊkszoĞci przypadków grunt posiada lokalną
nazwĊ
in most cases, the soil has a local type

tuf

Tabela 2. Frakcje i wymiary cząstek [PN-EN ISO 14688-1:2006]
Table 2. Particle and fractions size [PN-EN ISO 14688-1:2006]
Grupy gruntów
Soil groups
Bardzo gruboziarniste
Very coarse

Gruboziarniste
Coarse

Drobnoziarniste
Fine-grained
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Frakcje
Particle

Symbole
Symbol

Wymiary cząstek
Particle size [mm]

duĪe gáazy – large boulder

LBo

d > 630

gáazy – boulder

Bo

200 < d < 600

kamienie – cobble

Co

63 < d < 200

Īwir – gravel

Gr

2,0 < d < 63

Īwir gruby – coarse gravel

CGr

20 < d < 63

Īwir Ğredni – medium gravel

MGr

6,3 < d < 20

Īwir drobny – ¿ne gravel

FGr

2,0 < d < 6,3

piasek – sand

Sa

0,063 < d < 2,0

piasek gruby – coarse sand

CSa

0,63 < d < 2,0

piasek Ğredni – medium sand

Msa

0,2 < d < 0,63

piasek drobny – ¿ne sand

FSa

0,063 < d < 0,2

pyá – silt

Si

0,002 < d < 0,063

pyá gruby – coarse silt

CSi

0,02 < d < 0,063

pyá Ğredni – medium silt

MSi

0,0063 < d < 0,02

pyá drobny – ¿ne silt

FSi

0,002 < d < 0,0063

iá – clay

Cl

d  0,002
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(obciąĪenie, uwilgotnienie itp.), uwzglĊdniające charakterystykĊ geologiczno-inĪynierską. Parametry geotechniczne gruntów naleĪy ustalaü na podstawie badaĔ polowych
i laboratoryjnych lub dziĊki innym odpowiednim danym oraz naleĪy je interpretowaü
w sposób wáaĞciwy dla rozpatrywanego stanu granicznego. Przed interpretacją gruntów
za pomocą badaĔ naleĪy przeprowadziü badanie makroskopowo i opisaü zgodnie z przyjĊtą klasy¿kacją. Podczas projektowania geotechnicznego, przed podziaáem na warstwy
geotechniczne i ustaleniem ostatecznych wartoĞci parametrów geotechnicznych, trzeba zebraü obszerne dane na temat projektowanego obiektu (np. wymiary, obciąĪenia)
oraz przeprowadziü wizje terenowe, które bĊdą obejmowaáy miĊdzy innymi: historiĊ terenu, informacje o wodach gruntowych, geologiĊ terenu, lokalne doĞwiadczenia na danym obszarze, trudnoĞci podczas wykopów.
Kolejnym waĪnym krokiem przed ustaleniem granic warstw geotechnicznych jest
zakwali¿kowanie projektowanego obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej budynków. KategoriĊ geotechniczną caáego obiektu lub jego poszczególnych czĊĞci okreĞla
projektant w uzgodnieniu z osobą upowaĪnioną do ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektu budowlanego. W trakcie czynnoĞci geotechnicznych oraz budowy,
przy stwierdzeniu innych od zaáoĪonych w programie warunków gruntowych, kategoria
geotechniczna moĪe ulec zmianie. W zaleĪnoĞci od rodzaju ponoszonego ryzyka (maáe,
Ğrednie, duĪe) wyróĪnia siĊ 3 kategorie geotechniczne obiektów [Rozporządzenie... 1998]
(rys. 1).
OPIS OBIEKTU
Charakterystyka geologii obszaru pod obiektem stadion SGGW
Budowa geologiczna terenu, na którym znajduje siĊ kampus SGGW na Ursynowie,
jest záoĪona. Kampus SGGW znajduje siĊ w granicy wysoczyzny morenowej, posiadającej páaską przeobraĪoną antropogenicznie powierzchniĊ. Wysoczyzna opada spadzistą skarpą na wschód od terenu SGGW na poziom tarasu wyĪszego – praskiego doliny
Wisáy [Sarnacka 1976, 1992]. PodáoĪe czwartorzĊdowego osadu, czyli iáy plioceĔskie,
tworzą glacitektoniczną kulminacjĊ w rejonie przyskarpowej doliny Wisáy. Nad iáami
plioceĔskimi znajdują siĊ osady preglacjalne, które wyksztaáciáy siĊ w postaci Īwirów
kwarcowych z lidytami i piasków oraz muáków. Osady te uczestniczą w zaburzeniach
w stre¿e przyskarpowej [RóĪycki i Sujkowski 1936, Morawski 1984]. PowyĪej osadów
preglacjalnych wysoczyzny ursynowskiej znajdują siĊ utwory glacjalne zlodowaceĔ poáudniowopolskich (np. gliny zwaáowe) [Dokumentacja geotechniczna… 2001].
Poziom wodonoĞny na tym obszarze tworzą piaski rzeczne interglacjaáu mazowieckiego. Kierunek spáywu wód podziemnych odbywa siĊ z poáudniowego wschodu na
póánocny zachód, a wspóáczynniki ¿ltracji tych osadów oscylują wokóá wartoĞci
1×10–4 m·s–1 [Wiencáaw i in. 1996].
Biorąc pod uwagĊ wáaĞciwoĞci ¿zyczne i mechaniczne gruntów, na terenie Kampusu SGGW wydzielono w podáoĪu 5 warstw geotechnicznych. WarstwĊ I tworzą utwory
Àuwioglacjalne zlodowacenia Warty (fgQpW) – piaski Ğrednie i drobne, Ğrednio zagĊszczone, o wartoĞciach stopnia zagĊszczenia (ID) w zakresie 0,35–0,55 oraz piaski gliniaste
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Ustalenie ogólnych prawidáowoĞci budowy geologicznej
Determining the overall correctness of the geological structure

Poszukiwanie wierceĔ archiwalnych terenów
Exploration borehole archival sites
Uzyskiwanie informacji o projektowanym obiekcie
Wymiary, obciąĪenia, gáĊbokoĞü posadowienia
Obtaining information about the proposed facility
Dimensions, load, depth of foundation

Wizja lokalna terenu, wywiad terenowy
Vision of the local area, interview

Ustalenie kategorii geotechnicznej
Program badaĔ
Determine the geotechnical category
Research program

Ryzyko maáe
Kategoria I
Badania jakoĞciowe
Small risk
Category I
Qualitative research

Ryzyko Ğrednie
Kategoria II
Badania iloĞciowe
Medium risk
Category II
Quantitative research

Ryzyko duĪe
Kategoria III
ew. badania specjalne
Large risk
Category III
ev. special study

Ustalenie granic warstw
OkreĞlenie parametrów geotechnicznych warstw
Determine the boundaries of the layers
Determine the geotechnical parameters of layers

Ustalenie wspóápracy obiektu z podáoĪem
Obliczenie geotechniczne
Establish co-operation with the subsoil-object
Geotechnical calculation

Projekt fundamentu
Foundation design

Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat czynnoĞci podczas projektowania geotechnicznego [WysokiĔski 2002]
Schematic steps for geotechnical design [WysokiĔski 2002]

i gliny piaszczyste, jak równieĪ pyáy w stanie twardoplastycznym o wartoĞciach stopnia
plastycznoĞci (IL) od 0,15 do 0,20. WarstwĊ II stanowią osady ablacyjne lądolodu zlodowacenia Warty (bQpW) – piaski Ğrednie i drobne Ğrednio zagĊszczone o ID = 0,3–0,5
oraz gliny piaszczyste (spáywowe) i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznymi o IL =
= 0,0–0,20 oraz w stanie plastycznym o IL = 0,25–0,54. Warstwa III to brązowa glina glacjalna z okresu zlodowacenia Warty (gQpW) – gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartoĞciach IL od 0,0 do 0,11. Warstwa IV z kolei to szara glina glacjalna z okresu
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zlodowacenia Odry (gQpO) – gliny piaszczyste z gáazikami w stanie twardoplastycznym
o wartoĞciach IL od 0,0 do 0,12. Warstwy III i IV są podobne pod wzglĊdem plastycznoĞci, ale wyraĨnie róĪnią siĊ zawartoĞcią frakcji piaskowej. Gliny piaszczyste warstwy III
zawierają kilka procent wiĊcej frakcji piaskowej, co áącznie z analizą wyników sondowaĔ
CPT i DMT byáo podstawą propozycji rozdzielenia tych warstw w podáoĪu. WarstwĊ V
stanowią osady rzeczne interglacjaáu mazowieckiego (fQpM) – piaski drobne i Ğrednie,
w stropie warstwy bardzo zagĊszczone, o ID = 0,8–0,9 [Dokumentacja geotechniczna…
2001].
Poletko doĞwiadczalne na Stegnach
Teren poletka doĞwiadczalnego Stegny poáoĪony jest w dolinie Wisáy, na tarasie
nadzalewowym praskim, na wysokoĞci wzglĊdnej od 5 do 10 metrów nad poziomem „0”
Wisáy. Obszerne badania terenowe [Rabarijoely i in. 2012], z wykorzystaniem miĊdzy
innymi dylatometru Marchettiego, wykazaáy, Īe w podáoĪu wystĊpują prekonsolidowane
iáy plioceĔskie (OCR = 3,0–6,5), charakteryzujące siĊ wilgotnoĞcią w zakresie od 21,4%
do 30,1%, wartoĞciami granicy páynnoĞci (wL) od 38,5% do 87,4% i granicy plastycznoĞci (wP) w zakresie od 20,9% do 41,0%. Biorąc pod uwagĊ wilgotnoĞü naturalną iáów,
naleĪy je zaliczyü do gruntów w stanie zwartym lub póázwartym [Lendo-Siwicka i NiedĨwiedzka 2012, Rabarijoely i Garbulewski 2012]. Uziarnienie badanych iáów przedstawiono na rysunku 2.
FRAKCJE
iáowa
clay

pyáowa

silt

piaskowa

PARTICLE
Īwirowa

sand

kam.
Cobble

Gravel

CL

Si

FSa

CSa

Sa

FGr
I

MGr

CGr

63

40

20

6,3

2

0,63
MSa

Co

Bo

LBo

CSi

0,2

0,02
MSi

0,05
0,063

FSi

0,0063

0,002

EN ISO
14688-1

ZawartoĞü ziaren o Ğrednicy mniejszej niĪ d, [%]
Cumulative % morethan indicated size

ZawartoĞü ziaren o Ğrednicy mniejszej niĪ d, [%]
Cumulative % less than indicated size

PN-86
B-02480

Gr

ĝrednica zastĊpcza ziaren, d [mm]
Equivalent particle
particle diameter,
diameter dd [mm]
Equivalent
[mm]

Rys. 2.
Fig. 2.

Wykresy krzywych uziarnienia badanych iáów z poletka doĞwiadczalnego Stegny i glin
piaszczystych na kampusie SGGW w Warszawie
Charts of grain size distribution of clay from Stegny site and boulder clay at SGGW Campus in Warsaw
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Z badaĔ przeprowadzonych przez KaczyĔskiego [2002, 2007], KaczyĔskiego i in.
[2000] oraz BaraĔskiego i in. [2010], Godlewskiego i SzczepaĔskiego [2012a, b] wynika,
Īe podstawowe wáaĞciwoĞci iáów plioceĔskich, a w zasadzie mio-pliceĔskich, zaleĪą od
zawartoĞci frakcji iáowej. Parametry geotechniczne iáów budujących podáoĪa na obszarze
poletka doĞwiadczalnego Stegny są podobne do parametrów iáów z innych czĊĞci Warszawy [Piaskowski 1963, KáĊbek i àoszewski 1981]. Ich wilgotnoĞü naturalna jest prawie
równa caákowitej, stopieĔ nasycenia jest wiĊkszy od 0,95. Analizowane iáy charakteryzują siĊ konsystencją póázwartą, rzadko twardoplastyczną. Poddając je ocenie geologiczno-inĪynierskiej, KaczyĔski [2002, 2007] oraz KaczyĔski i in. [2000] stwierdzili, iĪ są one
gruntami posiadającymi specy¿czne wáaĞciwoĞci. Odznaczają siĊ wyjątkową wraĪliwoĞcią w stosunku do dziaáających procesów egzogenicznych, czyli procesów geologicznych wywoáywanych przez czynniki zewnĊtrzne. Sytuacje takie, jak: zamarzanie,
odmarzanie, kurczenie, rozmakanie oraz pĊcznienie, powodują, iĪ osady te mogą ulegaü
wietrzeniu oraz dezintegracji.

METODYKA BADAē. BADANIE SONDĄ STATYCZNĄ (CPT/CPTu)
I DYLATOMETRYCZNE (DMT)
Statyczna sonda stoĪkowa CPT skáada siĊ z penetrometru stoĪkowego, systemu odczytu danych oraz urządzenia wciskającego. Standardowy penetrometr stoĪkowy powyĪej
czĊĞci stoĪkowej ma czĊĞü cylindryczną. DziĊki zestawowi Īerdzi moĪliwe jest wciskanie koĔcówki penetrometru w grunt ze staáą prĊdkoĞcią równą vo = 20 mm·s–1. W skáad
systemu odczytu danych wchodzi urządzenie rejestrujące oraz elementy, dziĊki którym
moĪliwe jest przesyáanie uzyskanych danych z koĔcówki penetrometru. W czasie przeprowadzania badania wykonywane są ciągáe pomiary wartoĞci oporu na stoĪku, wartoĞci
tarcia na tulei ciernej i wartoĞci ciĞnienia wody w porach. W trakcie penetracji podáoĪa
gruntowego otrzymuje siĊ nastĊpujące parametry: opór wciskanego stoĪka (qc), siáĊ tarcia
wzglĊdem powierzchni bocznej koĔcówki znajdującej siĊ bezpoĞrednio za stoĪkiem (fs),
ciĞnienie wody w porach gruntu (badanie CPTu). W penetrometrach stoĪkowych z koĔcówką piezometryczną ciĞnienie wody mierzy siĊ w jednej z trzech lokalizacji (rys. 3b),
jednak dopuszczalny jest równoczesny pomiar ciĞnienia wody w porach gruntu w wiĊcej
niĪ jednym ¿ltrze pomiarowym. CiĞnienie okreĞla siĊ dla nastĊpujących lokalizacji ¿ltra:
u1 – dla ¿ltra zlokalizowanego na stoĪku, u2 – dla ¿ltra zlokalizowanego bezpoĞrednio za
stoĪkiem, u3 – dla ¿ltra zlokalizowanego za tuleją cierną [Mayne 2007].
Dylatometr Marchetti’ego skáada siĊ z trzech zasadniczych czĊĞci: koĔcówki pomiarowej z Īerdziami, Ĩródáa sprĊĪonego gazu i urządzenia kontrolno-pomiarowego
(rys. 3a). KoĔcówkĊ pomiarową dylatometru Marchetti’ego stanowi páaska, stalowa áopatka wyposaĪona w elastyczną membranĊ. Membrana znajduje siĊ w centralnej czĊĞci
powierzchni áopatki, pod którą zostaáy zainstalowane urządzenia sprĊĪynowe do wymuszenia ruchu membrany w kierunku gruntu i z powrotem do poáoĪenia początkowego.
Dylatometr Marchetti’ego wykonuje pomiary naprĊĪenia pomiĊdzy gruntem i membraną.
Z badania dylatometycznego DMT moĪna korzystaü w prawie kaĪdych warunkach gruntowych, od gruntów organicznych po „sáabe” skaáy [Marchetti 1980]. Korygując pomierzone wartoĞci odczytów A, B, C ze wzglĊdu na wpáyw oporu bezwáadnoĞci membrany,
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Sygn aá dĨwiĊkowy
Audio signal
Odczyt
Reading

(a)
Rys. 3.
Fig 3.

(b)

(a) dylatometr Marchettiego, (b) stoĪek CPTu [Mayne 2007]
(a) Marchetti dilatometer, (b) piezocone CPTu [Mayne 2007]

oblicza siĊ odpowiadające im ciĞnienia p0, p1, p2. Razem z wyznaczonymi w warunkach
in situ wartoĞciami skáadowej pionowej efektywnego naprĊĪenia (ı’vo) i ciĞnienia wody
w porach (u0) stanowią podstawĊ do wyznaczania czterech poĞrednich parametrów wskaĨnikowych, którymi są [Marchetti 1980, Lutenegger i Kabir 1988, Totani i in. 1998]:
– wskaĨnik materiaáowy [–]: ID = (p1 – p0) / (p0 – u0)
– wskaĨnik naprĊĪenia bocznego [–]: KD = (p0 – u0) / ıv0’
– moduá dylatometryczny [MPa]: ED = 34,7 (p1 – p0)
– wskaĨnik ciĞnienia wody w porach [–]: UD = (p2 – u0) / (p0 – u0)
Za pomocą odpowiednich korelacji oraz mając okreĞlone poĞrednie wspóáczynniki,
na podstawie badaĔ dylatometrycznych DMT moĪna okreĞliü wiele parametrów geotechnicznych [Marchetti 1980, Mayne 2007].

WYNIKI SONDOWAē CPT I DMT ORAZ WYZNACZENIE GRANIC
WARSTW PODàOĩA GRUNTOWEGO DLA WYBRANYCH OBIEKTÓW
Wydzielenie warstw i przypisywanie parametrów geotechnicznych
Projektowany stadion SGGW. W etapie rozpoznania wykonano sondowania CPT
i DMT. MoĪliwoĞü takiego podejĞcia do wydzielenia warstw geotechnicznych wynika
z coraz powszechniejszego stosowania dylatometrów, sondowaĔ statycznych CPTu, sond
dynamicznych oraz badaĔ geo¿zycznych metodami radarowymi, mikrosejsmicznymi.
W wymienionych badaniach moĪna uzyskaü od razu pro¿l wytrzymaáoĞci gruntów [WysokiĔski 2002, Máynarek i in. 2003]. Na podstawie wyników badaĔ okreĞlono warstwy
geotechniczne i Ğrednie wartoĞci parametrów geotechnicznych (rys. 4).
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Interpretacja sondowania CPT dla obiektu stadion SGGW
Interpretation of the CPT tests at SGGW Stadion

Poletko doĞwiadczalne na Stegnach. Sondowanie dylatometryczne DMT wykonano
w 10 pro¿lach. Na podstawie wykresów przedstawionych na rysunku 5 przeprowadzono
interpretacjĊ warstw podáoĪa na terenie poletka doĞwiadczalnego na Stegnach. Wykresy
przedstawiają wskaĨniki dylatometryczne: wskaĨnik materiaáowy (ID), wskaĨnik naprĊĪenia bocznego (KD) i moduáu dylatometrycznego (ED). WskaĨnik materiaáowy (ID) do
gáĊbokoĞci 4–4,5 m zmienia siĊ w zakresie 4–6, a nastĊpnie stabilizuje na wartoĞciach
nieco mniejszych od 1. Inne wskaĨniki dylatometryczne równieĪ ustalają siĊ na gáĊbokoĞci 4–4,5 m. WskaĨnik naprĊĪenia bocznego (KD) osiąga wartoĞci 4–6, a moduá dylatometryczny (ED) osiąga wartoĞci 10–20 MPa. Na podstawie wyników badaĔ moĪna
stwierdziü, iĪ w górnej warstwie podáoĪa gruntowego wystĊpują piaski Ğrednie. PoniĪej
tych piasków wystĊpują iáy w stanie spoistym. PoniĪej przedstawiono wyniki badania dylatometrycznego (DMT), na podstawie którego okreĞlono granice warstw i klasy¿kacjĊ
gruntów (rys. 5).

Rys. 5.
Fig. 5.

Pro¿le wskaĨników i prĊdkoĞü fali poprzecznej (Vs) dylatometrycznych sondowaĔ
w podáoĪu poletka doĞwiadczalnego Stegny w Warszawie
Pro¿le of dilatometer indexes and transverse wave velocity (Vs) obtained from Stegny
site in Warsaw
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PROPONOWANE SPOSOBY WYDZIELENIA WARSTW
GEOTECHNICZNYCH WRAZ Z PARAMETRAMI
Klasy¿kacja wedáug Zhang i Tumay [1999] programem PClass-CPT
Istnieje spore prawdopodobieĔstwo báĊdu przy identy¿kacji gruntu za pomocą tradycyjnych nomogramów klasy¿kacji gruntów CPT, zwáaszcza w strefach przejĞciowych.
Dlatego naleĪy rozwijaü inne sposoby klasy¿kacji, np. probabilistyczną metodĊ szacowania warstw. Probabilistyczna metoda szacowania warstw stosowana jest do gruntów
o niepewnych zaleĪnoĞciach miĊdzy skáadem a wáaĞciwoĞciami mechanicznymi (rys. 6a,
6b). Probabilistyczna metoda szacowania warstw stosowana jest do gruntów o niepewnych zaleĪnoĞciach miĊdzy skáadem a wáaĞciwoĞciami mechanicznymi. W tej metodzie
przeprowadzono przeksztaácenie osi wykresu z danych otrzymanych z sondowania CPT
(qc i Rf) do wskaĨnika klasy¿kacji gruntów (U) na podstawie przedstawionych równaĔ:
x

0,1539 R f  0,8870log qc  3,35

y

0,2957 R f  0,4617log qc  0,37

U

(a1 x  a2 y  b1 )(c1 x  c2 y  d1 )
2

(c1 x  c2 y  d1 )  (c2 x  c1 y  d 2 )

2



( a2 x  a1 y  b2 )(c2 x  c1 y  d 2 )
(c1 x  c2 y  d1 ) 2  (c2 x  c1 y  d 2 ) 2

Staáe w ostatnim równaniu wynoszą: a1 = –11,345, a2 = –3,795, b1 = 15,202, b2 = 5,085,
c1 = –0,296, c2 = –0,759, d1 = 2,960, d2 = 2,477.
Na podstawie zaleĪnoĞci miĊdzy skáadem gruntu a indeksem klasy¿kacji gruntu (U)
ustalono statystyczne zaleĪnoĞci, których uĪyto do stworzenia systemu klasy¿kującego
grunty Uni¿ed Soil Classi¿cation System (USCS), w którym wydzielono 7 typów gruntów: CL, CH, ML, SC, GP, SP i SM (gdzie: C – iá, M – pyá, S – piasek, G – Īwir; L – niski,
H – wysoki, C – nieznaczne, P – bardzo niski, M – mieszanina). KaĪdy rodzaj gruntu ma
przypisaną wartoĞü wskaĨnika U [Zhang i Tumay 1999, 2000, 2003]. Przykáadowy pro¿l
z wykorzystaniem wskaĨnika klasy¿kacji gruntów (U) przedstawiono na rysunkach 6a
i 6b. Na podstawie tej klasy¿kacji za pomocą jĊzyka Virtual Basic napisano program
PClass CPT. Na rysunkach zaprezentowano teĪ wyniki programu PClass CPT dla omawianych obiektów wraz z ich interpretacją.
Porównując interpretacjĊ pro¿li gruntowych na podstawie tradycyjnych nomogramów [Schmertmann 1975] oraz interpretacjĊ za pomocą programu PClass CPT, moĪna
stwierdziü podobieĔstwa w otrzymanych rodzajach gruntów, jak równieĪ podobieĔstwo
w przebiegu uwarstwienia podáoĪa gruntowego. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe sama metoda
sondowania statycznego sondą CPTu jest niewystarczająca i badanie powinno byü uzupeánione innymi badaniami polowymi lub wierceniami badawczymi w celu dokáadniejszego rozpoznania geotechnicznego.

Acta Sci. Pol.

Kryterium podziaáu podáoĪa obiektów budowlanych na warstwy geotechniczne

109

PrawdopodobieĔstwo
rodzaju gruntu
Opór stoĪka [MPa]
Opór na tulei [MPa] Wspólczynnik oporu [%] Probability of Soli [m] p.p.t
type
Tip resistance [MPa] Sleeve resistance [MPa] Sleeve tip Ratio [%]
[m]a.g.l
p.p.t.
[m]

GáebokoĞü [m] Depth [m]

2,2

Grunty gliniaste
z przewarstwieniami
pylastymi
GRUNTY GLINIASTE
pylasto-piaszczystymi
z iprzewarswieniami
pylastymi
i pylasto-piaszczystymi
Clay subsoil

8,2

with interbeds of clay silt
and sandy silt

Grunty
piaszczyste
GRUNTY
PIASZCZYSTE
Sandy layer

Rys. 6a. Interpretacja pro¿lu gruntowego dla CPT-1 (stadion SGGW) [Zhang i Tumay 1999, 2000,
2003]
Fig. 6a. Interpretation of the CPT-1 tests at SGGW Stadion [Zhang and Tumay 1999, 2000,
2003]
PrawdopodobieĔstwo
rodzaju gruntu
Opór stoĪka [MPa]
Opór na tulei [MPa] Wspólczynnik oporu [%] Probability of Soli
type
Tip resistance [MPa] Sleeve resistance [MPa] Sleeve tip Ratio [%]

[m] p.p.t
[m] p.p.t.
[m] a.g.l
Grunty piaszczyste

GáebokoĞü [m] Depth [m]

4,0

GRUNTY
PIASZCZYSTE

Sandy layer

Grunty
ilaste
GRUNTY
Grunty
ilastyste
ILASTE

Clay layer

Rys. 6b. Interpretacja pro¿lu gruntowego dla CPT (poletko doĞwiadczalne na Stegnach) [Zhang
i Tumay 1999, 2000, 2003]
Fig. 6b. Interpretation of the CPT tests obtained from Stegny site in Warsaw [Zhang and Tumay
1999, 2000, 2003]
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WNIOSKI
Poprawne zaprojektowanie posadowienia obiektów inĪynierskich wymaga speánienia
szeregu procedur. Przed wyznaczeniem warstw geotechnicznych i ustaleniem ostatecznych wartoĞci ich parametrów naleĪy:
1. Zgromadziü i poddaü analizie dane archiwalne celem wstĊpnego okreĞlenia kategorii geotechnicznej obiektu i rodzaju warunków gruntowych.
2. Przeprowadziü badania terenowe z jednoczesnym wykorzystaniem sondowania
CPT i DMT, co pozwala zminimalizowaü ryzyko pomyáek.
3. Wykonaü badania laboratoryjne pobranych próbek.
4. Zinterpretowaü parametry odksztaáceniowe i wytrzymaáoĞciowe.
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THE CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF GEOTECHNICAL LAYERS
IN SUBSOIL OF STRUCTURE OBJECTS
Abstract. This paper contains the criteria of layer identi¿cation in subsoil structures. First
of all, the de¿nition of geotechnical layer and basic method for its identi¿cation has been
explain for better understanding the presented problem. Next, the categories of geotechnical layers considering the geological and the geotechnical criteria were described. Finally
the boundaries of layers were proposed for Warsaw University of Life Sciences (WULS)
Campus and Stegny experimental ¿eld in Warsaw. This was obtained from CPT and DMT
interpretation test results.
Key words: cone penetration tests CPT, dilatometer tests DMT, geotechnical layers
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