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NOWE KONCEPCJE WYKORZYSTANIA WYNIKÓW
BADAē IN SITU W GEOTECHNICE – CZĉĝû II
Zbigniew Máynarek, Sáawomir Gogolik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dla konstruowania lokalnych zaleĪnoĞci empirycznych oraz tzw. interrelationships z badaĔ CPTU, SCPTU, SDMT
i VT (badanie sondą obrotową). Zamieszczone zostaáy takĪe przykáady zaleĪnoĞci korelacyjnych dla prekonsolidowanych osadów oraz normalnie konsolidowanych gruntów z grupy
„przejĞciowych” z obszaru Polski. Drugą czĊĞü artykuáu poĞwiĊcono wykorzystaniu metody
CPTU i DMT do wydzielenia w podáoĪu jednorodnych warstw podáoĪa, w kontekĞcie budowy stratygra¿cznej podano zasady konstrukcji modeli 1-D, 2-D i quasi-3-D. W artykule
zamieszczono takĪe przykáady i skomentowano podstawy teoretyczne dla konstrukcji modeli
sztywnoĞci podáoĪa w ukáadzie 2-D i quasi-3-D. Do konstrukcji modeli wykorzystano moduá ĞciĞliwoĞci. WartoĞci tego moduáu wyznaczono z charakterystyk penetracji z badania
CPTU i DMT.
Sáowa kluczowe: sondowanie statyczne, zaleĪnoĞci empiryczne, modele sztywnoĞci

WSTĉP
W publikacji „Kierunki rozwoju wykorzystania badaĔ in-situ w geotechnice – czĊĞü 1”
[Máynarek i Gogolik 2013] przedstawiono kierunki rozwoju badaĔ in situ oraz wyniki
badaĔ wielu oĞrodków naukowych na temat czynników wpáywających na jakoĞü oceny
parametrów wytrzymaáoĞciowych i odksztaáceniowych z badaĔ in situ i badaĔ laboratoryjnych. PodkreĞlano takĪe, Īe kluczowymi zagadnieniami wspóáczesnej geotechniki
są problemy związane z konstruowaniem wspóázaleĪnoĞci z róĪnych technik badania in
situ i tzw. lokalnych zaleĪnoĞci korelacyjnych. Ten problem dla gruntów z obszaru Polski
moĪna uznaü za niezwykle waĪny, gdyĪ wiele ¿rm geotechnicznych, a takĪe oĞrodków
naukowych stosuje najnowsze techniki badaĔ in situ, do których zaliczają siĊ sondowania
statyczne CPTU i SCPTU oraz badania dylatometryczne DMT i SDMT. Stosunkowo
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nieduĪa baza danych badaĔ podáoĪa z wykorzystaniem tych technik oraz ogromna róĪnorodnoĞü osadów wystĊpujących w podáoĪu na obszarze Polski i brak badaĔ kalibracyjnych
powoduje, Īe wiele ¿rm i oĞrodków naukowych do interpretacji charakterystyk z badaĔ
CPTU, SCPTU i SDMT wykorzystuje zaleĪnoĞci korelacyjne podane w literaturze. ZaleĪnoĞci te zostaáy sformuáowane dla gruntów najczĊĞciej o innej genezie i makrostrukturze.
Celem tego artykuáu jest zwrócenie uwagi na koniecznoĞü i zasady konstruowania zaleĪnoĞci do wyznaczania parametrów geotechnicznych z wyników badaĔ CPTU, SCPTU
i SDMT dla niektórych osadów z obszaru Polski. Drugim waĪnym zagadnieniem jest wykorzystanie parametrów uzyskanych z badaĔ SCPTU i SDMT do konstruowania tzw. jednorodnych warstw podáoĪa oraz budowy modelu stratygra¿cznego i sztywnoĞci podáoĪa.
Obydwie wymienione wyĪej kwestie stanowią temat niniejszego artykuáu.

WSPÓàZALEĩNOĝCI RÓĩNYCH TECHNIK BADANIA PODàOĩA,
LOKALNE ZALEĩNOĝCI KORELACYJNE
Rola zaleĪnoĞci, na podstawie których moĪna wyznaczyü parametry mechaniczne
gruntów z dwóch róĪnych technik badania podáoĪa, jest znacząca. ZaleĪnoĞci te uzupeániają tzw. lokalne zaleĪnoĞci korelacyjne. KoniecznoĞü budowania tych zaleĪnoĞci wynika z faktu, Īe tylko niektóre techniki badania wyznaczają bezpoĞrednio poszczególne
parametry mechaniczne gruntów. Lokalne zaleĪnoĞci korelacyjne eksponują natomiast
szczególne cechy podáoĪa, które nie zostaáy zapisane w postaci zmiennych niezaleĪnych
w ogólnych zaleĪnoĞciach korelacyjnych. W przypadku lokalnych zaleĪnoĞci korelacyjnych niezbĊdne jest wyznaczenie funkcji kalibracyjnych, które pozwolą przejĞü z zapisanego związku empirycznego dla wyznaczenia parametru mechanicznego (np. związek
miĊdzy wytrzymaáoĞcią na Ğcinanie bez odpáywu a oporem stoĪka z metody CPTU) na
zaleĪnoĞü empiryczną dla badanego podáoĪa o odmiennej strukturze czy genezie.
Celem tworzenia wspóázaleĪnoĞci i lokalnych zaleĪnoĞci korelacyjnych jest:
 Wery¿kacja lub kalibracja urządzenia, które nie wyznacza bezpoĞrednio oczekiwanego parametru mechanicznego gruntu za pomocą urządzenia, które umoĪliwi wyznaczenie tego parametru. Przykáadem tego typu zaleĪnoĞci jest wyznaczenie moduáu
ĞciĞliwoĞci z metody CPTU i przeprowadzenie kalibracji uzyskanych wartoĞci z badania DMT lub wyznaczenie moduáu Ğcinania metodą CPTU poprzez kalibracjĊ metodą
SCPTU lub SDMT.
 Uzyskanie ciągáego obrazu zmian parametrów wytrzymaáoĞciowych i odksztaáceniowych, co umoĪliwia badanie CPTU, poprzez kalibracjĊ wyników z badania DMT
(badanie punktowe). Znane są teĪ kalibracje zaleĪnoĞci z badania CPTU i DPH (badanie
sondą dynamiczną) [GiĪyĔski 2002].
Skonstruowanie zaleĪnoĞci empirycznych, które mody¿kują zaleĪnoĞci wyznaczone dla gruntów o odmiennej genezie, strukturze i wspóáczyniku prekonsolidacji.
Skonstruowanie lokalnych zaleĪnoĞci empirycznych poprzez kalibracjĊ laboratoryjną lub in situ dla wyznaczenia parametrów, których za pomocą zastosowanej techniki
badania nie moĪna wyznaczyü. Przykáadem takiej zaleĪnoĞci jest związek miĊdzy oporem stoĪka (Qt) i moduáem Ğcinania (G0) lub parametrami p0, p1 z badania DMT i wytrzymaáoĞcią na Ğcinanie bez odpáywu (Su).
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Zastosowanie funkcji kalibracyjnych i lokalnych zaleĪnoĞci pozwala wyznaczyü
dokáadne wartoĞci wspóáczynników, które znajdują siĊ w zaleĪnoĞciach empirycznych
i są de¿niowane szerokim przedziaáem zmiennoĞci. Przykáadem mogą byü powszechnie
stosowane wspóáczynniki Nkt lub Nc do wyznaczania wytrzymaáoĞci na Ğcinanie bez odpáywu (Su) na podstawie wartoĞci oporu stoĪka (qc, qt lub Qt). Przedziaá zmiennoĞci tego
wspóáczynnika obejmuje zakres od 9 do 40!
Ze wzglĊdu na obszerną literaturĊ tego tematu poniĪej przedstawiono tylko niektóre
rozwiązania dla gruntów z obszaru Polski. Warto podkreĞliü, Īe tego typu badania prowadzone są przez zespóá prof. Lechowicza i innych [2011], a wyniki kalibracji moĪna
znaleĨü takĪe w monogra¿i WysokiĔskiego i innych [2011].
PoniĪej przedstawiano kilka przykáadów okreĞlania lokalnych i globalnych zaleĪnoĞci do wyznaczenia parametrów mechanicznych z dwóch technik badania in situ – CPTU
i SDMT za pomocą funkcji kalibracyjnych. Przykáady dotyczą gruntów z obszaru Polski
o zróĪnicowanych wartoĞciach wspóáczynnika prekonsolidacji OCR.
ProcedurĊ lokalnej kalibracji do wyznaczenia moduáu Ğcinania (G0) za pomocą badania CPTU i SDMT dla podáoĪa o záoĪonej budowie w ujĊciu litologicznym i stratygra¿cznym przedstawili Máynarek i inni [2012]. Badane podáoĪe skáada siĊ w stre¿e
przypowierzchniowej z glin piaszczystych o wspóáczynniku OCR miĊdzy 1 i 3, natomiast
gáĊbokie podáoĪe stanowiáy niejednorodne gliny pylaste i piaszczyste o innej genezie
i wspóáczynniku prekonsolidacji OCR w przedziale od 3 do 6. Do kalibracji moduáu G0,
wyznaczonego z formuáy Hegazy-Mayne [Hegazy i Mayne 1995, 2002], wykorzystano
bezpoĞrednie wartoĞci G0 wyznaczone z badania SDMT (dylatometr sejsmiczny Marchettiego):

(

G0 = ρ 14,13qt0,359 e( −0,473)

)

2

(1)

gdzie: ȡ – gĊstoĞü objĊtoĞciowa gruntu [g·cm–3],
qt – opór stoĪka netto [MPa].
Dla oceny zmian moduáu G0 z badania SDMT na badanym terenie skonstruowano
model:
G0 = 361 − 323, 23LI − 0,323σ v'0 − 0,125σ p'

(2)

gdzie: LI = IL – stopieĔ plastycznoĞci [–],
ı 'p – naprĊĪenie prekonsolidacji [kPa].
Na rysunku 1a pokazano omówioną zaleĪnoĞü przed kalibracją, a na rysunku 1b – po
kalibracji. Przeprowadzona kalibracja pozwoliáa wyznaczyü ciągáą zmianĊ wartoĞci moduáów G0 w podáoĪu za pomocą zmian oporu stoĪka i stworzenie modelu sztywnoĞci
podáoĪa opartego na module G0.
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Rys. 1.

ZaleĪnoĞü miĊdzy moduáami G0 wyznaczonymi z badaĔ sejsmicznych i obliczonymi
na podstawie badaĔ CPTU w gruntach spoistych: a – przed kalibracją, b – po kalibracji
[Máynarek i in. 2013]
Relationship between shear modulus G0 from seismic tests and CPTU tests in cohesive
soils: a – before calibration, b – after calibration [Máynarek et al. 2013].

Fig. 1.

W pewnym sensie globalnie przeprowadzenie kalibracji moduáu G0 i moduáu M0, odpowiadającemu moduáowi edometrycznemu z badaĔ CPTU i SDMT, przedstawili Máynarek i inni [2013] dla podáoĪa z 11 lokalizacji na obszarze Polski. Celem uwzglĊdnienia
wiĊkszej liczby parametrów kalibracjĊ przeprowadzono dla 3 grup gruntów (rys. 2).
Pierwszą grupĊ stanowią osady o warunkach peánego odpáywu (natychmiastowej dyssypacji ciĞnienia wody w porach – drained condition) [Lunne i in. 1997, Mayne 2006a,
Robertson 2009]. GrupĊ tĊ stanowią grunty gruboziarniste (coarse grained soils). Do drugiej grupy zaliczają siĊ tzw. grunty przejĞciowe (pyáy, piaski gliniaste, gliny piaszczyste),
a trzecią stanowią iáy (zakres frakcji ilastej powyĪej 20% – ¿ne grained soils).
Punktem wyjĞcia dla globalnej kalibracji jest wyznaczenie wspóáczynnika OCR i przyporządkowanie wydzielonej warstwy gruntu za pomocą wartoĞci Qt i Rf (wspóáczynnik
tarcia – metoda CPTU) do jednej z wyĪej podanych grup gruntów. Do zastosowania tej
procedury moĪna wykorzystaü system klasy¿kacyjny Robertsona [1990]. Na rysunku 2
pokazano poáoĪenie badanych gruntów w tym systemie.
FunkcjĊ kalibracyjną do wyznaczenia OCR na podstawie oporu stoĪka (qt) i OCRDMT
(badanie dylatometryczne) pokazano na rysunku 3. Podstawą do wyznaczenia tego
związku byáo przeprowadzenie kalibracji miĊdzy wspóáczynnikiem OCR wyznaczonym
z badania CPTU i DMT. WartoĞci OCR z badania CPTU wyznaczono z zaleĪnoĞci Mayne
[2006a], a z badania DMT – z oryginalnej formuáy Marchettiego i innych [1999].
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Rys. 2.
Fig. 2.

Rys. 3.
Fig. 3.
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PoáoĪenie wydzielonych grup gruntów na systemie klasy¿kacyjnym Robertsona [Máynarek i in. 2013]
Location of investigated soils on Robertson classi¿cation chart [Máynarek et al. 2013]

ZaleĪnoĞü miĊdzy oporem stoĪka (Qt) i wspóáczynnikiem prekonsolidacji OCRDMT [Máynarek i in. 2013]
Relationship between cone resistance (Qt) and OCRDMT coef¿cient [Máynarek et al.
2013]

Kalibracja moduáów ĞciĞliwoĞci z badania CPTU i SDMT dla II i III grupy gruntów
zostaáa pokazana na rysunku 4. Moduáy ĞciĞliwoĞci z badania CPTU okreĞlono z formuá Mayne [2006b] skalibrowanych poprzez badanie edometryczne, a moduá z badania
SDMT – wedáug oryginalnej formuáy Marchettiego [Merchetti i in. 1999].
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Rys. 4.

ZaleĪnoĞü miĊdzy moduáami ĞciĞliwoĞci (M0) wyznaczonymi z badaĔ CPTU i DMT:
a – przed kalibracją, b – po kalibracji [Máynarek i in. 2013]
Relationship between constrained modulus (M0) from CPTU and DMT tests: a – before
calibration, b – after calibration [Máynarek et al. 2013]

Fig. 4.

Oryginalne funkcje kalibracyjne, które reprezentują lokalne zaleĪnoĞci korelacyjne
i dotyczą silnie prekonsolidowanych glin z róĪnych czĊĞci Warszawy i normalnie konsolidowanych gruntów ilastych, zostaáy podane przez Lechowicza i innych [2011] – dla
moduáu edometrycznego, oraz Galasa [2013]. Formuáy te warto przedstawiü, gdyĪ zaleĪnoĞci empiryczne Galasa dotyczą wyznaczania wytrzymaáoĞci na Ğcinanie bez odpáywu
za pomocą parametrów z badania SDMT:
– Lechowicz i inni [2011]
M = RM · ED
RM = 0,14 + 1,6 · log (KD)

(3)

– Galas [2013]

τ fu
§ p −u · § p −u ·
= 0,164 ¨ 0 0 ¸ ⋅ ¨ 1 0 ¸
σ v′ 0
© σ v′0 ¹ © σ v′0 ¹
τ fu
§ p −u ·
= 0,190 ¨ 0 0 ¸
σ v′ 0
© σ v′0 ¹

0,515

τ fu
§ p −u ·
= 0,153 ¨ 0 0 ¸
′
σ v0
© σ v′0 ¹

( )
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0,566
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© 100 ¹
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Znakomitym przykáadem wykorzystania bezwymiarowych produktów, które zostaáy
skonstruowane z parametrów badania CPTU do wyznaczenia parametrów wytrzymaáoĞciowych i odksztaáceniowych podáoĪa, są nomogramy opracowane przez Robertsona
[2009]. W tych nomogramach znajduje siĊ system klasy¿kacyjny CPTU, który uwzglĊdnia dane z 6 róĪnych zmiennych, które mają wpáyw na opór stoĪka i interpretacjĊ wyników. Rodzaj gruntu zde¿niowany jest przez Robertsona za pomocą wspóáczynnika
materiaáowego (IC) i wspóáczynnika prekonsolidacji (OCR). Dwa takie systemy do wyznaczenia maksymalnej wartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego (peak friction angle) i moduáu
ĞciĞliwoĞci (M) pokazano na rysunkach 5 i 6.

Rys. 5.
Fig. 5.

Diagram do wyznaczania maksymalnej wartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego [Robertson
2009]
Chart for peak friction angle determination [Robertson 2009]

Rys. 6.
Fig. 6.

Diagram do wyznaczania moduáu ĞciĞliwoĞci [Robertson 2009]
Chart for constrained modulus M determination [Robertson 2009]
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NOWE KONCEPCJE WYKORZYSTANIA WYNIKÓW Z BADAē CPTU I DMT
Wykorzystanie wyników badaĔ in situ do przygotowania dokumentacji geotechnicznej uwaĪa siĊ powszechnie za gáówny cel tych badaĔ. Nowoczesne techniki badania, jak
metody CPTU i DMT, znalazáy juĪ, takĪe w Polsce, zastosowanie do oceny noĞnoĞci pali
[np. Gwizdaáa 2013], wymiarowania fundamentów bezpoĞrednich [np. Máynarek i WaliĔski 2004], obliczenia osiadaĔ fundamentów itd.
W Polsce za podstawĊ do przygotowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inĪynierskiej uznaje siĊ wiercenia badawcze. Taki sposób pozyskiwania danych
o budowie podáoĪa generuje jednak znaczną niepewnoĞü pomiarów. Van Tol [van Staveren 2008] stwierdziá, Īe co najmniej 50% awarii budowlanych spowodowanych jest brakiem zgodnoĞci budowy i wáaĞciwoĞci podáoĪa wykazanej w dokumentacji geotechnicznej
z budową podáoĪa stwierdzoną w warunkach in situ. Podobna sytuacja jest w Polsce [Máynarek 2009]. Jest to jeden z elementów, które są spójne ze stwierdzeniem Jamiolkowskiego [2011] o niskiej i stale obniĪającej siĊ jakoĞci dokumentacji geotechnicznej.
Znaczną poprawĊ jakoĞci dokumentacji moĪna uzyskaü poprzez wprowadzenie do badaĔ in situ technik takich, jak badanie CPTU i DMT. Szczególne predyspozycje w tej kwestii ma metoda CPTU, w której podczas pomiaru parametrów sondowania uzyskuje siĊ
bardzo duĪą liczbĊ obserwacji rejestrowanych automatycznie co 2,0 cm. Jest to jeden
z nowych kierunków wykorzystania tych dwóch technik badania, stąd poniĪej przedstawiono wspóáczesną koncepcjĊ dokumentowania budowy podáoĪa i konstruowania modeli sztywnoĞci podáoĪa za pomocą tych badaĔ. Krótki komentarz odnoĞnie do metod
tworzenia przekrojów geotechnicznych i geologiczno-inĪynierskich pozwoli takĪe wyeksponowaü róĪne rodzaje niepewnoĞci pomiarowej, jakie mogą siĊ pojawiü w wyniku
stosowania róĪnych metod wydzielania jednorodnych warstw podáoĪa.
Koncepcje dokumentowania budowy podáoĪa
Wyznaczone parametry geotechniczne róĪnymi technikami in situ są zbiorem punktów zorientowanych, najczĊĞciej za pomocą wspóárzĊdnych kartezjaĔskich, w trójwymiarowej póáprzestrzeni podáoĪa. Standardowym podejĞciem do grupowania tych punktów
jest wydzielenie tzw. jednorodnych geotechnicznie warstw podáoĪa. Ogólnie wiadomo, Īe
kryteria grupowania są bardzo zróĪnicowane. Za najprostsze uwaĪa siĊ tworzenie warstw
na podstawie zmian uziarnienia gruntów, z uwzglĊdnieniem aspektu morfologicznego
(reĪim geologiczny). Za najbardziej wartoĞciowe dla projektanta jest kryterium, które
reĪim geologiczny uzupeánia cechami punktów de¿niujących wytrzymaáoĞü i odksztaácalnoĞü gruntów podáoĪa. Generalnie dokumentowanie moĪna podzieliü na dwa etapy
– dokumentowanie ogólne i lokalne.
Dokumentowanie ogólne stanowią tzw. mapy geologiczne, które dostarczają informacji o budowie podáoĪa w kontekĞcie powstawania osadów. Materiaáem do tworzenia
tych map są najczĊĞciej dane z wierceĔ geologicznych, wsparte obszernymi informacjami
z dziedziny geologii. Celem drugiej koncepcji dokumentowania jest tworzenie w obrĊbie
najczĊĞciej aglomeracji miejskiej tzw. map geologiczno-inĪynierskich. Danymi dla tych
map są wyniki róĪnych badaĔ in situ, najczĊĞciej wierceĔ, które wykonano dla celów
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rozpoznania budowy podáoĪa pod planowaną inwestycjĊ. JakoĞü tych danych jest bardzo
róĪna, szczególnie niepewna wtedy, jeĞli tego typu mapy zawierają informacje o parametrach wytrzymaáoĞciowych gruntów. W Polsce w ostatnich kilku latach tego typu mapy
zostaáy opracowane dla wiĊkszych aglomeracji miejskich. W tworzeniu map wedáug
pierwszej i drugiej koncepcji nie wykorzystuje siĊ Īadnej z metod statystycznego grupowania danych. Trzecią koncepcjĊ stanowią mapy dokumentujące warunki hydrologiczne.
Ostatnie dwie kategorie map to mapy dokumentujące skaĪenie podáoĪa i uzbrojenie (infrastrukturĊ podziemną) w podáoĪu. Mapy dokumentujące zasiĊg przestrzenny skaĪenia
podáoĪa mają wspóáczeĞnie bardzo istotne znaczenie, szczególnie wtedy, jeĞli na tym terenie zamierza siĊ realizowaü inwestycje budowlane, gdyĪ problem ten wkracza w strefĊ
zagadnieĔ prawnych.
Strategia wydzielania jednorodnych warstw podáoĪa metodami CPTU i DMT
Strategia grupowania danych jest ĞciĞle związana z zastosowaną techniką badania
in situ. Szczególnie korzystną metodą jest badanie CPTU, uzupeánione badaniem SCPTU
lub SDMT. Z testów CPTU uzyskuje siĊ bowiem bardzo duĪo danych, a badania SDMT
uzupeániają punktową ocenĊ parametrów podáoĪa i mogą takĪe stanowiü element kalibracji dla obydwu badaĔ, zwiĊkszając tym samym wiarygodnoĞü obserwacji wprowadzonych do grupowania. Strategia powinna byü oparta na generalnej zasadzie, Īe grupowanie
powinno rozpoczynaü siĊ od modelu jednoosiowego (1-D), poprzez model páaski (2-D),
aĪ do modelu przestrzennego (3-D). Model przestrzenny daje trójwymiarowy obraz
zmian wáaĞciwoĞci podáoĪa i jest najbardziej oczekiwanym modelem w projektowaniu
posadowienia obiektu.
Model interpolacyjny 1-D
Punktem wyjĞcia dla utworzenia jednorodnych warstw gruntów jest parametr lub kilka
parametrów mierzonych podczas wykonywania badania in situ. JeĞli badanie przeprowadzone jest sondą statyczną CPTU, wówczas najkorzystniej dla grupowania jest, aby
rejestrowaü 3 standardowe charakterystyki, a mianowicie zmiany z gáĊbokoĞcią qc (qt),
Rf, u2. Dla zadania jednoosiowego grupowania wykorzystuje siĊ procedurĊ Hardera-Bloha [Harder i Bloh 1988] lub metodĊ teorii skupieĔ [Máynarek i Lunne 1987, Hegazy
i Mayne 2002, Facciorusso i Uzielli 2004]. Gáówną koncepcją w tych metodach jest
grupowanie parametrów badania CPTU poprzez badanie statystycznej istotnoĞci róĪnic
miĊdzy cosinusami prostych regresji, tzw. krzywych kumulacyjnych. Krzywe kumulacyjne moĪna konstruowaü dla wartoĞci oporu stoĪka (qc lub qt) w zaleĪnoĞci od tego, jaki
system klasy¿kacyjny zamierza siĊ zastosowaü dla identy¿kacji gruntów wystĊpujących
na drodze penetracji. Przykáad wykorzystania zmody¿kowanej procedury Hardera-Bloha
dla identy¿kacji zmiennoĞci uziarnienia osadów poÀotacyjnych wbudowanych w obwaáowania skáadowiska ĩelazny Most pokazano na rysunku 7.
Uzyskane reprezentatywne parametry z badania CPTU mogą byü wykorzystane do
konstruowania modelu 2-D, typu wytrzymaáoĞciowego lub odksztaáceniowego podáoĪa.
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Rys. 7.
Fig. 7.

Krzywe kumulacyjne z wyników badaĔ CPTU oraz parametry reprezentatywne w wydzielonych warstwach osadów poÀotacyjnych skáadowiska ĩelazny Most [Máynarek 2007]
Cumulation curves for CPTU characteristics and representative parameters for selected
layers in mine tailings from ĩelazny Most Reservoir [Máynarek 2007]

Model interpolacyjny 2-D
Charakterystyczną cechą modelu 2-D jest to, Īe jest konstruowany na wyselekcjonowanych w modelu 1-D poziomach naprĊĪeĔ geotechnicznych (ıvo' ), które rozdzielają jednorodne warstwy, wedáug kryteriów konstruowania modelu 1-D. Model 2-D jest punktem
wyjĞcia dla opisu przestrzennej budowy podáoĪa. Konstrukcja modelu 2-D jest wiĊc bardzo elastyczna, gdyĪ model ten moĪe dokumentowaü zmiany rodzaju gruntów wystĊpujących w podáoĪu, jeĞli model 1-D skonstruowany zostaá na podstawie parametrów qc,
qt, Rf. Model wytrzymaáoĞciowy podáoĪa lub model de¿niujący sztywnoĞü podáoĪa
moĪna skonstruowaü wtedy, jeĪeli wykorzysta siĊ uzyskane reprezentatywne parametry
z badania CPTU z modelu 1-D, a nastĊpnie skorzysta z wyznaczonych parametrów mechanicznych dla wydzielonych warstw podáoĪa.
Miary i metody konstruowania modeli 2-D. Miara podobieĔstwa, a w zasadzie brak
podobieĔstwa, jest podstawowym elementem analizy skupieĔ. Miarą niepodobieĔstwa
obiektów (np. mierzonych parametrów badania in situ) nazywa siĊ funkcjĊ:
ȡ: X × X ĺ R

(7)

jeĞli:
1. ȡ(xr, xs)  0
2. ȡ(xr, xs) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy xr = xs
3. ȡ(xr, xs) = ȡ(xr, xs)
gdzie: xr, xs – ȡ-wymiarowe wektory obserwacji r-tego i s-tego obiektu (r, s = 1, 2, ..., n).
Szczegóáowe omówienie róĪnych miar niepodobieĔstwa moĪna znaleĨü w wielu pracach [np. Kaufman i Rousseeuw 1990]. SpoĞród licznych miar niepodobieĔstwa warto wymieniü dwie, które najczĊĞciej wykorzystuje siĊ w hierarchicznych metodach skupieĔ:
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– odlegáoĞü euklidesową

(

1/ 2

)

§ p
2·
= ¨ ¦ ( xri − xsi ) ¸
ρ1 ( xr , xs ) = ( xr − xs ) ( xr − xs )
© i =1
¹
– odlegáoĞü Mahalanobisa, która uwzglĊdnia korelacje miĊdzy cechami
′

′

1/ 2

p

ρ 2 ( xr , xs ) = ( xr − xs ) ( xr − xs ) = ¦ ( xri − xsi )

2

(8)

(9)

i =1

gdzie: ȡ – estymator macierzy kowariancji.
Generalną zasadą analizy skupieĔ, którą wykorzystuje siĊ w wydzielaniu jednorodnych geotechnicznie warstw w podáoĪu, jest zasada, aby obiekty naleĪące do danego
skupienia byáy „podobne” do siebie, a obiekty naleĪące do róĪnych skupieĔ powinny byü
moĪliwie mocno „niepodobne” do siebie. Najprostszym algorytmem grupowania cech
podáoĪa, wedáug metod analizy skupieĔ (cluster analysis), jest przyjĊcie liczby skupieĔ
oraz optymalnego podziaáu obiektów. Tego typu koncepcja oznacza, Īe w wydzielaniu
warstw podáoĪa strategia grupowania powinna byü przeprowadzona etapowo, poczynając od modelu 1-D, co wyjaĞniono wczeĞniej. Istotnym problemem jest wybór koĔcowej
liczby skupieĔ. Ten problem moĪe byü rozwiązany poprzez bezpoĞrednią ingerencjĊ geotechnika, który uwaĪa uzyskany podziaá podáoĪa za wystarczająco efektywny dla rozwiązania posadowienia obiektu. Drugim sposobem ustalenia koĔcowej liczby skupieĔ mogą
byü formuáy statystyczne, na przykáad CaliĔski-Harabosz index oraz Hashe, Tibshirani,
Walther index [KrzyĞko i in. 2008].
Miary niepodobieĔstwa wykorzystywane są w trzech podstawowych grupach metod:
hierarchicznej analizie teorii skupieĔ, niehierarchicznej analizie teorii skupieĔ oraz w metodzie, której podstawowym zadaniem jest zaáoĪenie dotyczące rozkáadu prawdopodobieĔstwa obserwowanych zmiennych (np. algorytm EM). W pierwszej grupie są metody:
najbliĪszego sąsiada, najdalszego sąsiada, metoda Ğredniej mediany, metoda Warda i metoda centroidalna. Przedstawicielem drugiej grupy metod jest algorytm K-Ğrednich i metoda
kriegingu. Trzecią grupĊ stanowią algorytmy, w których podstawowym zadaniem jest zaáoĪenie dotyczące rozkáadu prawdopodobieĔstwa obserwowanych zmiennych (np. algorytm
EM). Na rysunku 8a pokazano interesujący przykáad wykorzystania metody centroidalnej
do badaĔ podáoĪa na Morzu Póánocnym [Máynarek i Lunne 1987]. Badania CPT miaáy
stanowiü podstawĊ do oceny wytrzymaáoĞciowej i odksztaáceniowej podáoĪa, a takĪe dla
ustalenia miejsca pobrania próbek do badaĔ laboratoryjnych dla projektu budowy platformy wiertniczej. Rysunek 8b pokazuje rezultat rutynowego grupowania badaĔ CPT wedáug
kryterium najmniejszej odlegáoĞci od usytuowanego w podáoĪu wiercenia.
Za ciekawą adaptacjĊ modelu 1-D do guasi-modelu 2-D moĪna uznaü konstrukcjĊ
tzw. przekroju geotechnicznego. Przekrój geotechniczny áączy modele 1-D wyznaczone w podáoĪu miĊdzy co najmniej dwoma badaniami in situ. W modelu tym przebieg
jednorodnych warstw odbywa siĊ gra¿cznie, na ogóá bez uzasadnienia statystycznego.
ProcedurĊ konstruowania tego typu przekroju na bazie modelu 1-D i danych z badania
CPTU przedstawiono w pracy Máynarka [2007]. Rysunek 9 pokazuje podziaá podáoĪa na
jednorodne strefy ze wzglĊdu na qn, opór stoĪka netto, wspóáczynnik FR oraz uwidacznia
efektywnoĞü podziaáu podáoĪa za pomocą metody cosinusów i K-Ğrednich.
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Rys. 8.

Fig. 8.

Rys. 9.

Fig. 9.

Z. Máynarek, S. Gogolik

b

Podziaá podáoĪa na aglomeracje: a – wedáug metody centroidalnej [Máynarek i Lunne
1987], b – metodą najmniejszej odlegáoĞci R do wiercenia identy¿kującego [Máynarek
i in. 1984]
Subsoil division on agglomerations: a – according to the centroid method [Máynarek and
Lunne 1987], b – according to the method of min. value of the distance R to identifying
boring [Máynarek et al. 1984]

Reprezentatywne wartoĞci oporu stoĪka (qn) i wspóáczynnika tarcia (FR) wyznaczone metodami cosinusową i K-Ğrednich (pierwszy etap konstruowania przekroju geotechnicznego) [Máynarek i in. 2007]
The representative values of qn and FR obtained after cluster cosine method and
K-means method (¿rst step for construction of geotechnical cross-section) [Máynarek
et al. 2007]
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Rysunek 10 przedstawia podziaá podáoĪa ze wzglĊdu na moduá ĞciĞliwoĞci (M). WartoĞci moduáów zostaáy przyporządkowane do poszczególnych warstw gruntów, które wyznaczono w pierwszym etapie grupowania.
a
b

Rys. 10. Porównanie reprezentatywnych wartoĞci moduáu ĞciĞliwoĞci (M), wyznaczonego na
podstawie: a – pierwszego etapu grupowania, b – drugiego etapu grupowania [Máynarek i in. 2007]
Fig. 10. Comparison between representative values of constrained modulus M: a – obtained on the
basis of 1-st step of clustering, b – 2-nd step of clustering [Máynarek et al. 2007]

3-D Model interpolacyjny
Sukcesywne konstruowanie modelu dwuwymiarowego na kolejnych páaszczyznach
ı vo' (guasi-3-D model) moĪe symulowaü trójwymiarową zmiennoĞü parametrów z badania
CPTU i w konsekwencji trójwymiarową zmiennoĞü parametrów wytrzymaáoĞciowych
i odksztaáceniowych podáoĪa. Model ten nie uwzglĊdnia jednak wpáywu przestrzennej
zmiennoĞci rejestrowanych parametrów miĊdzy miejscami wykonanych badaĔ CPTU.
RóĪnice miĊdzy guasi-3-D modelem i 3-D modelem oraz koncepcje konstrukcji modelu 3-D pokazuje rysunek 11. KoncepcjĊ i autorską mody¿kacjĊ tej metody przedstawiono w pracy Máynarka i innych [2007].
Na rysunku 12 pokazano efekt konstrukcji jednorodnych stref oporu stoĪka (Qt) i wspóáczynnika FR w podáoĪu za pomocą modeli quasi-2-D i quasi-3-D w ustalonym przekroju.
Model 3-D jest bardziej obiektywnym i efektywnym modelem niĪ 2-D. Model 3-D, podobnie jak 2-D, daje podstawĊ do przejĞcia z parametrów badania CPTU – Qi, FR, poprzez identy¿kacjĊ gruntów w podáoĪu za pomocą dobranego systemu klasy¿kacyjnego
[Lunne i in. 1997], do konstrukcji modelu wytrzymaáoĞciowego i odksztaáceniowego
podáoĪa. Podany przykáad konstrukcji budowy podáoĪa dotyczyá podáoĪa zbudowanego z prekonsolidowanych glin piaszczystych i piasków wodnolodowcowych. Uzyskana
interpretacja budowy podáoĪa byáa wysoce zgodna z rezultatami wykonanych na tym
terenie wierceĔ badawczych [Máynarek 2007].
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Rys. 11. Schemat quasi-3D modelu i 3D modelu dla interpretacji wyników badaĔ CPTU [Máynarek i in. 2007]
Fig. 11. Scheme of quasi-3D model and 3D model for interpretation of CPTU data [Máynarek et al.
2007]

a

b

Rys. 12. Pro¿l jednorodnych stref na páaszczyĨnie Qt i FR oraz páaszczyĨnie x-z na ustalonej wspóárzĊdnej y = 45 m, zgodnie z 2D i 3D modelami [Máynarek i in. 2007]
Fig. 12. The pro¿le of homogenous zones of Qt and FR in the plane x-z at ¿xed y = 45 m, according
to 2D and 3D models [Máynarek et. al 2007]

PODSUMOWANIE
SytuacjĊ związaną z badaniami podáoĪa w warunkach in situ z jednej strony bardzo
dobrze de¿niuje stwierdzenie Yu [2004]: „rozwój metod interpretacji badaĔ in situ jest
procesem ciągáym i w najbliĪszej przyszáoĞci naleĪy spodziewaü siĊ róĪnych nowych
publikacji na ten temat”. Z drugiej strony aktualną sytuacjĊ badaĔ in situ charakteryzują
dwa waĪne elementy:
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Kontakt inĪynierów – projektantów i geotechników z zaawansowanymi teoretycznymi metodami interpretacji róĪnych technik badaĔ in situ jest raczej ograniczony i stawia ich w bardzo trudnej sytuacji. W wielu przypadkach projektant otrzymuje bardzo
róĪną dokumentacjĊ z badaĔ in situ i o zróĪnicowanej jakoĞci.
 W wielu krajach, niezaleĪnie od rozwoju zaawansowanych technik badawczych
(np. CPTU, SCPTU, SDMT), za priorytetowe uznaje siĊ takĪe badania, które uwaĪa
siĊ za „tradycyjne”. Badania te mają bardzo solidny materiaá dokumentacyjny i dobrze
zwery¿kowane formuáy empiryczne. Przykáadem mogą tu byü wciąĪ stosowane badania sondą dynamiczną w Niemczech, presjometrami we Francji czy sondą cylindryczną
w Stanach Zjednoczonych. W krajach tych wyniki z tych badaĔ wykorzystuje siĊ czĊsto
do wery¿kacji wyników otrzymywanych z zaawansowanych technik badania. Taka sytuacja ma równieĪ miejsce w Polsce. Zdarza siĊ jednak, Īe niektóre z zaawansowanych
technik badaĔ podáoĪa (np. telecone) nie znajdują szerszego zastosowania.
Ciągáy rozwój metod interpretacji badaĔ in situ wpáywa w istotny sposób na wspomnianą juĪ jakoĞü dokumentacji geotechnicznych. CzĊsto o¿cjalne dokumenty rekomendują do interpretacji wyników z nowoczesnych technik badaĔ (np. CPTU) stosowanie
w pewnym sensie ogólnych, przestarzaáych formuá, w których zaleca siĊ wykorzystanie
oporu stoĪka (qc) do wyznaczenia parametrów mechanicznych gruntów grupy trzeciej,
tj. iáów i glin spoistych zwiĊzáych. Opór stoĪka (qc) jest uwaĪany obecnie jako mierzony
parametr i musi byü, poprzez standaryzacjĊ i normalizacjĊ, doprowadzony do parametru
interpretacyjnego [Lunne i in. 1997, Mayne 2006b, Robertson 2009].
Przedstawiane syntetycznie kierunki rozwoju badaĔ in situ, a przede wszystkim materiaáy z konferencji CPT-10 w Los Angeles oraz cytowanej wczeĞniej Konferencji Site
Characterization w Recife (2012) dochodzą, Īe wyzwaniem dla geotechnika zajmującego
siĊ badaniami in situ jest interpretacja tych badaĔ w oĞrodku anizotropowym (np. iáy
warwowe, osady aluwialne) oraz w gruntach organicznych. Do tej grupy zagadnieĔ kwali¿kuje siĊ takĪe konstruowanie za pomocą metod statystycznych jednorodnych warstw
gruntów w ujĊciu licznych kryteriów, na przykáad litologicznych, wytrzymaáoĞciowych
czy odksztaáceniowych.
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NEW CONCEPTS OF USING THE RESULTS FROM IN SITU
INVESTIGATIONS IN GEOTECHNICS
Abstract. The paper presents theoretical basis for the construction of local empirical relationships and so-called “interrelationships” from CPTU, SCPTU, SDMT tests and VT
(vane test). There are also examples of correlations for overconsolidated and normally
consolidated sediments from the group of “transition” soils from the area of Poland. The
second part of the paper is dedicated to the use of CPTU and DMT methods in separation
of homogenous layers of the subsoil, in the context of stratigraphy, rules are given for
construction of model 1-D, 2-D and 3-D quasi. The paper also contains examples and comments on the theoretical basis for the construction of stiffness models of the subsoil in 2-D
and quasi-3-D. For the construction of the models, constrained modulus which corresponds
to the oedometric modulus was used. The values of this module were determined from the
characteristics of penetration from CPTU and DMT tests.
Key words: cone penetration test, empirical relationships, stiffness models
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