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METODA WYZNACZANIA
WYBRANYCH WàAĝCIWOĝCI WYTRZYMAàOĝCIOWYCH
IàÓW GÓRNOMIOCEēSKICH REJONU KRAKOWA
NA PODSTAWIE BADAē SONDĄ WKRĉCANĄ WST**

1. Wprowadzenie
Sonda wkrĊcana WST zostaáa wynaleziona w departamencie geotechnicznym szwedzkich kolei w 1915 roku, a od 1917 roku zostaáa uznana za jedno ze standardowych narzĊdzi
badawczych w geotechnice. Na początku wykorzystywana byáa przewaĪnie tylko w badaniach gruntów sáabych do oceny zagroĪenia osuwiskami [6, 24]. Obecnie wykorzystywana
jest w badaniach wszystkich rodzajów gruntów, generalnie do oceny gruboĞci nastĊpujących
po sobie warstw, ich zasiĊgu oraz do szacunkowej oceny wybranych wáaĞciwoĞci gruntów dla
celów projektowych [20, 22]. NajwiĊkszą popularnoĞcią cieszy siĊ w krajach skandynawskich
oraz w Azji, gdzie wykorzystywana jest miĊdzy innymi w badaniach geotechnicznych związanych ze skutkami trzĊsieĔ ziemi i towarzyszącemu im upáynnieniu gruntu [5, 11, 27, 28].
Pomimo wykorzystywania sondy od blisko 100 lat, do dzisiaj nie doczekaáa siĊ normatywnych danych interpretacyjnych z wyjątkiem wąskiej grupy gruntów niespoistych
[20, 22]. W związku z duĪą popularnoĞcią sondy SPT i powszechnie stosowanymi normatywnymi informacjami dotyczącymi interpretacji uzyskiwanych wyników [20, 22], od lat
50-tych prowadzono w Japonii prace badawcze nad korelacją wyników z sondowania WST
i SPT [9]. Prace te do dzisiaj są popularyzowane i unowoczeĞniane [8, 25, 28, 29]. W Polsce
w latach 70-tych podjĊto nieliczne próby badawcze dotyczące kalibracji sondy WST [1–3],
które niestety nie przyniosáy poĪądanego efektu i nie znalazáy kontynuatorów.
W pierwszej czĊĞci prac badawczych nad wykorzystaniem sondy wkrĊcanej WST w badaniach gruntów spoistych skupiono siĊ na przyporządkowaniu laboratoryjnie wyznaczone* Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki, Wydziaá Górnictwa i GeoinĪynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
** Praca zostaáa wykonana w ramach badaĔ wáasnych 10.10.100.491
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go stopnia plastycznoĞci iáów górnomioceĔskich do charakterystycznych parametrów uzyskiwanych w trakcie sondowania sondą WST, takich jak obciąĪenie lub liczba póáobrotów
[13–15]. Na tej podstawie zaprojektowano nomogram do wyznaczania stopnia plastycznoĞci
iáów. Szacowanie wybranych wáaĞciwoĞci iáów, np. wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych, moĪe
siĊ odbywaü w sposób poĞredni z wykorzystaniem Polskiej Normy PN-B03020:1981 zgodnie z metodą B.
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną badania, na podstawie których opracowany zostaá nomogram do bezpoĞredniego wyznaczania wybranych wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych iáów górnomioceĔskich rejonu Krakowa, takich jak kąt tarcia wewnĊtrznego
i spójnoĞü.

2. Materiaá badawczy, próbnik NNS i aparat trójosiowego Ğciskania
Badania wytrzymaáoĞciowe przeprowadzono na iáach górnomioceĔskich zapadliska
przedkarpackiego z rejonu Krakowa. Praca dotyczy trzech lokalizacji tj. Zesáawic, Mydlnik
i Ruczaju [13–15]. Dla Mydlnik i Ruczaju próbki byáy pobierane co 1 m, do gáĊbokoĞci 5 m,
z szeĞciu otworów badawczych. Badania polowe i pobór materiaáu badawczego odbywaá siĊ
na odpowiednio przygotowanych poletkach badawczych z powierzchni terenu. W kopalni iáów
Zesáawice próbki do badaĔ pobierano tylko z gáĊbokoĞci 3 i 5 m. Pobór materiaáu odbywaá siĊ
w sąsiedztwie prac polowych, ze skarpy w sąsiedztwie której prowadzono eksploatacjĊ.
DuĪym problemem w badaniach wytrzymaáoĞciowych gruntów jest pobieranie próbek
badawczych wiernie reprezentujących materiaá naturalny. Dla tego celu zaprojektowano i wykonano próbniki pozwalające na pobieranie próbek o nienaruszonej strukturze (typ A, NNS).
Pobieranie próbek odbywa siĊ statycznie, za pomocą obciąĪenia przyáoĪonego w otworach
badawczych z wykorzystaniem osprzĊtu sondy wkrĊcanej WST (rys. 1). Konstrukcja próbnika, wyposaĪonego w nóĪ o Ğrednicy 38 mm i komory o Ğrednicy 40 mm pozwala na pobieranie w trakcie prac polowych dowolnych iloĞci materiaáu badawczego o odpowiedniej
Ğrednicy. ZwiĊkszenie Ğrednicy zewnĊtrznej próbnika pozawala na áatwiejsze wyciąganie go
z otworu. Po pobraniu materiaáu byá on odpowiednio zabezpieczany przed utratą wilgotnoĞci

Rys. 1. Próbnik do pobierania próbek NNS
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i dodatkowo przechowywany w hermetycznych tubach. Do momentu badania w aparacie
trójosiowego Ğciskania tuby z materiaáem badawczym byáy przechowywane w lodówce. Materiaá badawczy w laboratorium byá przygotowywany do badaĔ wytrzymaáoĞciowych, gdzie
wykonywano próbki o Ğrednicy 38 mm i smukáoĞci 2.
Wszystkie badania wytrzymaáoĞciowe wykonywane byáy w aparacie trójosiowego Ğciskania ﬁrmy GDS Instruments Ltd. To nowoczesny, elektronicznie sterowany aparat w skáad
którego wchodzą nastĊpujące elementy: komora trójosiowa typu Bishop & Wesley o maksymalnym ciĞnieniu roboczym 17 000 kPa oraz trzy siáowniki do zadawania i kontrolowania:
ciĞnienia w komorze trójosiowej, ciĞnienia w komorze obciąĪeniowej wymuszającej przemieszczenie próbki i ciĞnienia wody w porach gruntu. Dodatkowo aparat wyposaĪony jest
w trzy czujniki: do bezpoĞredniego pomiaru przemieszczenia osiowego próbki, do pomiaru
siáy osiowej i do pomiaru ciĞnienia wody w porach gruntu. Wszystkimi procesami steruje
siĊ za pomocą komputera PC z aplikacją GDSLAB poprzez elektroniczny ukáad nadawczoodbiorczy. Aparat trójosiowego Ğciskania GDS umoĪliwia badanie próbek cylindrycznych
o Ğrednicach 38 i 50 mm i maksymalnej wysokoĞci 100 mm, przy maksymalnej sile osiowej
4 kN (rys. 2) [26].

Rys. 2. Widok na aparat trójosiowego Ğciskania GDS

3. Badania wytrzymaáoĞciowe
Badania wytrzymaáoĞciowe prowadzone byáy metodą UU (unconsolidated undrained),
czyli bez wstĊpnej konsolidacji i bez odpáywu wody w czasie Ğcinania. ZawartoĞü wody
w próbce utrzymywana byáa na staáym poziomie. W trakcie badania dokonywano pomiaru
ciĞnienia wody w porach gruntu u. Badania wykonywano dla trzech ciĞnieĔ okólnych ı3 = 50,
100 i 200 kPa, a dla iáów z Zesáawic dodatkowo dla ı3 = 300 i 400 kPa. PrĊdkoĞü osiowych
przemieszczeĔ próbek (prĊdkoĞü Ğcinania vs) wynosiáa 0,01 mm/min. Dodatkowo przed i po
badaniu okreĞlano wilgotnoĞü iáów. Z badaĔ trójosiowych wyznaczono, dla naprĊĪeĔ caákowitych ı1 i ı3, kąt tarcia wewnĊtrznego ĭu i spójnoĞü cu badanych gruntów. Dla okreĞlenia
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kąta tarcia wewnĊtrznego i spójnoĞci przebadano Ğrednio 8÷10 próbek dla róĪnych ciĞnieĔ
bocznych ı3, z jednej lokalizacji i dla jednej gáĊbokoĞci. Przebadano zatem w sumie okoáo
100 próbek.
Dotychczasowa praktyka geotechniczna wskazuje, Īe w warunkach niskich ciĞnieĔ
(do 1 MPa [10]) wyniki badaĔ w aparacie trójosiowego Ğciskania wystarczająco poprawnie interpretuje siĊ wedáug stanu granicznego Coulomba. Dla okreĞlenia momentu ĞciĊcia
przyjĊto kryterium ĞcieĪki naprĊĪenia (trajektorii naprĊĪenia) a parametry równania linii
wytrzymaáoĞci na Ğcinanie w ukáadzie q = f(p) zostaáy wyznaczone ze staáych równania
prostej [4, 10, 12, 16, 18].
Przy doborze wyników przyjĊto kryterium wzorując siĊ na Polskiej Normie
PN-B-04481:1988, modyﬁkując je do przyjĊtej metodyki badania. Wynikiem badania okreĞlonej grupy iáów byáo co najmniej szeĞü par wartoĞci p i q. Dla Zesáawic dobierano wyniki
uzyskane z badaĔ odpowiadające ciĞnieniu w komorze 50, 100, 200, 300 i 400 kPa (dla iáów
z gáĊbokoĞci 3 m i ı3 = 50 kPa, oraz dla iáów z gáĊbokoĞci 5 m i ı3 = 300 kPa nie uzyskano zadowalających wyników). Dla wyników z Mydlnik i Ruczaju dobierano zawsze po dwie pary
reprezentujące ciĞnienie w komorze odpowiednio 50, 100 i 200 kPa. Wyznaczony wspóáczynnik dopasowania R2 dla liniowej zaleĪnoĞci q = f(p) musiaá byü wiĊkszy od 0,75. Próbki
nie speániające przyjĊtego powyĪej kryterium byáy odrzucane, a badania wytrzymaáoĞciowe
prowadzono do momentu uzyskania szeĞciu wyników speániających przyjĊte kryterium.
Wyniki z badaĔ wytrzymaáoĞciowych iáów górnomioceĔskich zebrano w tabeli 1 oraz
na rysunkach od 3 do 5, odpowiednio dla Zesáawic, Mydlnik i Ruczaju.

Zesáawice

Mydlniki

Ruczaj
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GáĊbokoĞü
[m] p.p.t.

Lokalizacja

TABELA 1
Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞciowych iáów górnomioceĔskich
Parametry równania prostej
Dla naprĊĪeĔ caákowitych
q = cT + tgɎT·p
Wspóáczynnik
ĝrednia
dopasowania
wilgotnoĞü
Kąt tarcia
SpójnoĞü
R2
w [%]
wewnĊtrznego
ɎT [°]
cT [kPa] tgɎT
cu [kPa]
Ɏu [°]

3

27,06

93,805

0,1329

7,57

0,8315

94,64

7,59

5

25,41

119,000

0,1489

8,47

0,8604

120,34

8,50

1

37,38

29,255

0,0479

2,74

0,7924

29,28

2,74

2

34,61

40,271

0,0439

2,51

0,8305

40,31

2,51

3

31,98

52,503

0,0804

4,60

0,7589

52,67

4,60

4

31,12

66,600

0,1559

8,86

0,8431

67,42

8,90

5

27,87

92,973

0,2434

13,68

0,9521

95,86

13,81

1

35,94

26,936

0,0469

2,69

0,8198

26,97

2,69

2

33,38

35,765

0,0474

2,71

0,7668

35,81

2,71

3

32,55

39,149

0,0762

4,36

0,9569

39,26

4,36

4

31,37

44,974

0,0799

4,57

0,7526

45,12

4,57

5

30,35

51,199

0,1475

8,39

0,8742

51,76

8,42

Rys. 3. Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğcinanie
iáów górnomioceĔskich z Zesáawic

Rys. 4. Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğcinanie
iáów górnomioceĔskich z Mydlnik

Rys. 5. Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğcinanie
iáów górnomioceĔskich z Ruczaju

Próbki z gáĊbokoĞci 1 i 2 m deformowaáy siĊ plastycznie („beczki”) lub zniszczenie
przebiegaáo po powierzchniach poĞlizgu ale ze znaczną deformacją plastyczną próbki i bez
wyraĨnego spadku naprĊĪenia dewiatorowego wraz ze wzrostem odksztaácenia. Znaczna deformacja plastyczna próbek nie pozwalaáa na jednoznaczne okreĞlenie kąta ĞciĊcia próbek
(okoáo 26 do 60 stopni) jak i opisu makroskopowego powierzchni ĞciĊcia. Wraz ze spadkiem
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wilgotnoĞci gruntu, który ma miejsce od 3 m gáĊbokoĞci, generalnie próbki niszczą siĊ po
wyraĨnych powierzchniach poĞlizgu. Powierzchnie byáy nierówne, Ğliskie i báyszczące z wyraĨnymi rysami poĞlizgowymi. W zaleĪnoĞci od ciĞnienia bocznego ı3, kąt ĞciĊcia próbek byá
bardzo róĪny i wahaá siĊ w zakresie od 38 do 70 stopni.

4. Propozycja nomogramu
do wyznaczania wybranych wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych
iáów górnomioceĔskich rejonu Krakowa
Kalibracja sondy wkrĊcanej WST do wyznaczania wybranych wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych iáów górnomioceĔskich polega na porównaniu i przyporządkowaniu wyznaczonych laboratoryjnie wartoĞci kąta tarcia wewnĊtrznego ĭu i spójnoĞci cu, do podstawowych
parametrów uzyskiwanych w trakcie sondowania sondą wkrĊcaną WST czyli obciąĪenia lub
liczby póáobrotów NWST (tabela 2 i rys. 6 i 7). Podobnie, jak miaáo to miejsce w pracach
[13–15], dla zagáĊbiania siĊ sondy przy obciąĪeniach mniejszych niĪ 1 kN przyjĊto dla NWST
nastĊpujące wagi liczbowe: –1 dla 0,75 kN, –2 dla 0,5 kN i –3 dla 0,25 kN obciąĪenia.
TABELA 2
Zestawienie wyników sondowaĔ sondą wkrĊcaną WST
i wybranych wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych iáów górnomioceĔskich

Lokalizacja

Zesáawice

Mydlniki

Ruczaj

GáĊbokoĞü
[m] p.p.t.

ObciąĪenie lub
liczba póáobrotów
NWST

3
5

Dla naprĊĪeĔ caákowitych

Opór
Ğcinania
Ĳf [kPa]

SpójnoĞü
cu [kPa]

Kąt tarcia
wewnĊtrznego
Ɏu [°]

3

94,64

7,59

102,29

6

120,34

8,50

134,75

1

0

29,28

2,74

30,15

2

2

40,31

2,51

41,92

3

4

52,67

4,60

57,13

4

6

67,42

8,90

79,03

5

11

95,86

13,81

118,75

1

0

26,97

2,69

27,82

2

1

35,81

2,71

37,54

3

3

39,26

4,36

43,47

4

5

45,12

4,57

51,04

5

9

51,76

8,42

65,52

CzĊĞü wyników z badaĔ polowych i laboratoryjnych iáów z Zesáawic odbiega zasadniczo
od wyników uzyskanych dla Mydlnik i Ruczaju. Badania polowe i laboratoryjne w Zesáawicach prowadzone byáy bezpoĞrednio w záoĪu, na materiale pochodzącym z gáĊbokoĞci okoáo
20÷30 m p.p.t., co znacząco róĪni je od warunków w jakich wykonywano badania w Mydlni144

Rys. 6. Zestawienie wyników sondowaĔ sondą
wkrĊcaną WST i wartoĞci
kąta tarcia wewnĊtrznego badanych iáów

Rys. 7. Zestawienie wyników sondowaĔ sondą
wkrĊcaną WST i wartoĞci
spójnoĞci badanych iáów

kach i Ruczaju [13–15]. Badany materiaá byá w stanie póázwartym i zwartym dlatego wartoĞci
liczby póáobrotów wydają siĊ zbyt niskie. MoĪe to wynikaü z dwóch powodów. Badania polowe
powadzone byáy w sąsiedztwie aktualnej eksploatacji, co mogáo mieü wpáyw na rozluĨnienie
struktury iáów. Dodatkowo w trakcie badaĔ zaobserwowano, Īe iáy w záoĪu cechują siĊ budową
blokową. Byáy bardzo spĊkane nie tylko w kierunku uáawicenia, natomiast próbki do laboratoryjnych badaĔ wytrzymaáoĞciowych pobierane byáy zawsze z materiaáu nie spĊkanego.
Po odrzuceniu trzech skrajnych wyników z Zesáawic znacznie odbiegających od wartoĞci Ğredniej (rys. 8 i 9), opracowano nomogram do wyznaczania wybranych wáaĞciwoĞci
wytrzymaáoĞciowych iáów górnomioceĔskich rejonu Krakowa (rys. 10).

Rys. 8. Skorygowane zestawienie wyników
sondowaĔ sondą wkrĊcaną WST i wartoĞci
kąta tarcia wewnĊtrznego badanych iáów

Rys. 9. Skorygowane zestawienie wyników
sondowaĔ sondą wkrĊcaną WST i wartoĞci
spójnoĞci badanych iáów
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Rys. 10. Nomogram do wyznaczania wybranych wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych
iáów górnomioceĔskich rejonu Krakowa

Równanie prostej opisującej zaleĪnoĞü spójnoĞci cu i charakterystycznych parametrów
z sondowania WST jak obciąĪenie lub liczba póáobrotów NWST przyjmuje postaü (1):
cu = 5 $ NWST + 25 6 kPa @

(1)

Krzywa charakteryzująca zaleĪnoĞü kąta tarcia wewnĊtrznego ĭu i obciąĪenia lub liczby póáobrotów NWST skáada siĊ z trzech odcinków A, B i C. PrzyjĊto, Īe dla iáów w których
pogrąĪenie siĊ sondy odbywa siĊ tylko na skutek przyáoĪonego obciąĪenia do 0,75 kN,
wartoĞü kąta tarcia wewnĊtrznego jest staáa i równa 0 (2). Dla zakresu pomiĊdzy 1 kN
obciąĪenia a 11 póáobrotów odcinek opisuje zaleĪnoĞü (3), a powyĪej 11 póáobrotów zaleĪnoĞü (4). Zgodnie z [13, 14] zagáĊbianie sondy o 10 cm pod wpáywem 0,75 kN obciąĪenia,
odpowiada iáom znajdującym siĊ na granicy stanu plastycznego i miĊkkoplastycznego.
Natomiast 11 póáobrotów wypada w poáowie przyjĊtego w pracach [13, 14] zakresu dla
iáów w stanie póázwartym.
UuA = 0c

(2)

UuB = ^ NWST + 1hc

(3)

UCu = ^0, 25 $ NWST + 9, 25hc

(4)

Iáy górnomioceĔskie zapadliska przedkarpackiego charakteryzują siĊ duĪym zakresem
zmiennoĞci wybranych wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych. Na podstawie badaĔ laboratoryjnych w aparacie trójosiowego Ğciskania, wyznaczona dla tych iáów maksymalna wartoĞü
spójnoĞci dla naprĊĪeĔ caákowitych przekracza 300 kPa a wartoĞü kąta tarcia wewnĊtrznego
osiąga 24° [10, 17, 23]. Na tej podstawie zdecydowano o zmianie nachylenia krzywej do
wyznaczania kąta tarcia wewnĊtrznego w jej górnej czĊĞci. Przy 50 póáobrotach wartoĞü kąta
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tarcia wewnĊtrznego, wyznaczona na podstawie nomogramu, wynosi 21,75°. PiĊüdziesiąt
póáobrotów na 10 cm wpĊdu sondy przyjmowane jest jako wartoĞü graniczna przy sondowniu WST, zaĞ po jej przekroczeniu naleĪy przerwaü badanie [2, 7, 16, 17].

5. Podsumowanie
Badania sondą wkrĊcaną WST naleĪą do najtaĔszych i najszybszych metod badaĔ in-situ
podáoĪa gruntowego. Dlatego tak waĪne jest wyposaĪenie przyszáych uĪytkowników sondy
w uniwersalne narzĊdzia umoĪliwiające interpretacjĊ uzyskiwanych wyników. Na podstawie
przeprowadzonych badaĔ terenowych i laboratoryjnych, dla przypowierzchniowej warstwy
iáów górnomioceĔskich zapadliska przedkarpackiego rejonu Krakowa, opracowano nomogram do wyznaczania wybranych wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych w oparciu o badania
sondą wkrĊcaną WST.
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