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ROZPOZNANIE PODàOĩA GRUNTOWEGO SONDĄ SCPTU

1. WstĊp
Eurokod 7 w czĊĞci 2 [4] dotyczącej rozpoznania i badania podáoĪa gruntowego przedstawia ogólny opis dziewiĊciu powszechnie stosowanych badaĔ polowych. WĞród nich na
pierwszym miejscu wymienione zostaáo sondowanie statyczne CPTU jako jedno z podstawowych badaĔ zarówno na etapie badaĔ wstĊpnych, rozpoznania do celów projektowych,
jak i badaĔ kontrolnych podáoĪa gruntowego. Sondowanie sejsmiczne zostaáo zakwaliﬁkowane do grupy metod uzupeániających.
Sondowaniu statycznemu sondą stoĪkową bez pomiaru i z pomiarem ciĞnienia wody
w porach poĞwiĊcony jest w caáoĞci zaáącznik informacyjny D Eurokodu 7 cz. 2 [4]. Przytoczono w nim przykáadowe korelacje pomiĊdzy wielkoĞciami pomierzonymi w trakcie
badania, a wyprowadzonymi parametrami mechanicznymi. W Eurokodzie znalazáy siĊ
równieĪ powoáania normatywne na normy EN-ISO 22476 czĊĞü 1 i 12, które w sposób
szczegóáowy mają okreĞlaü metodykĊ badania i interpretacji sondowania statycznego sondą
statyczną z koĔcówką odpowiednio elektryczną i mechaniczną. Niestety do chwili obecnej
nie zostaáa zatwierdzona norma dotycząca sondowaĔ statycznych z koĔcówką elektryczną,
dlatego w artykule posáuĪono siĊ nadal obowiązującą normą dotyczącą badaĔ polowych
PN-B-04452 z 2002 roku [5].
W pracy zaprezentowano moĪliwe rozpoznanie cech podáoĪa gruntowego za pomocą statycznej sondy CPTU wyposaĪonej w moduá sejsmiczny SCPTU. OcenĊ wykonano
w oparciu o obowiązujące Normy Polskie oraz powszechnie stosowane korelacje zaczerpniĊte z literatury. Badania opisane w niniejszym artykule przeprowadzono za pomocą sondy
typu GEOTECH 220-04, wyposaĪonej w analogowy system przesyáania mierzonych wielkoĞci „po kablu”. Sygnaáy z elektrycznego stoĪka sondy odbierane przez interfejs rejestrowa* Wydziaá Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocáawska, Wrocáaw
** Instytut Geotechniki i Hydrotechniki, Wydziaá Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocáawska, Wrocáaw
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no w czasie rzeczywistym w pamiĊci komputera, co umoĪliwiaáo bezpoĞrednią obserwacjĊ
rejestrowanych wielkoĞci.

2. Metodyka badaĔ
Rozpoznaniu poddano teren polderu rzeki Odry znajdujący siĊ w poáudniowo wschodniej czĊĞci obszaru miasta Wrocáaw. Równolegle z badaniami statycznymi przeprowadzono
wiercenia geologiczne celem weryﬁkacji otrzymanych wyników badaĔ in situ. Podczas sondowania statycznego co metr dokonywano rejestracji fali sejsmicznej wzbudzanej na powierzchni terenu máotem.
Sondowanie statyczne CPTU polega na w wciskaniu pionowo w grunt, ze staáą prĊdkoĞcią (2 cm/s), za pomocą kolumny Īerdzi znormalizowanej sondy stoĪkowej. W trakcie badania w czasie rzeczywistym co 1 sekundĊ, czyli 2 cm wpĊdu rejestrowane są trzy wielkoĞci:
opór zagáĊbiania stoĪka (qc), tarcie na tulei ciernej (fs) oraz pomiar ciĞnienia porowego wody
(u2). Zarejestrowane wielkoĞci pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Wykresy zarejestrowanych wartoĞci qc, fs i u2

ZmiennoĞü i losowoĞü podáoĪa, a takĪe jakoĞü sprzĊtu i poprawnoĞü wykonania badania, moĪe mieü znaczny wpáyw na dokáanoĞü mierzonych wartoĞci. PoprawnoĞü wykonanych pomiarów moĪna zweryﬁkowaü poprzez przeprowadzanie „testów zero” stoĪka przed
i po badaniu. Wskazania powinny zarejestrowaü podobne wartoĞci qc i fs. NaleĪy zadbaü, aby
temperatura stoĪka podczas odczytu zerowego przed i po badaniu byáa zbliĪona do temperatury badanego gruntu.
Podczas badania kaĪdy moment dokrĊcenia kolejnej metrowej Īerdzi wykorzystywany zostaá do przeprowadzenia pomiaru sejsmicznego. W zastosowanym typie sondy moduá
sejsmiczny umieszczony jest bezpoĞrednio nad stoĪkiem pomiarowym. W jego wnĊtrzu
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znajdują siĊ trzy akcelerometry rejestrujące w trzech páaszczyznach wzbudzoną na powierzchni terenu falĊ sejsmiczną. Na rysunku 2 przedstawiono schemat pomiaru prĊdkoĞci
fali sejsmicznych.

Rys. 2. Schemat pomiaru prĊdkoĞci fali sejsmicznej

Testy prowadzono, wzbudzając falĊ sejsmiczną dwoma sposobami. Pierwszy zwany S-wave polega na wzbudzeniu fali poprzecznej poprzez uderzenie poziomo máotem masywnego stalowego bloku dociĞniĊtego do gruntu. Drugi test zwany jest P-wave
i polega na wzbudzeniu fali podáuĪnej poprzez uderzenie pionowe máotem stalowego
postumentu zagáĊbionego w gruncie. Rejestrowany jest moment wzbudzenia oraz fale
sejsmiczne docierające do akcelerometrów rozmieszczonych w trzech páaszczyznach
X, Y i Z. Wykres zarejestrowanych fal sejsmicznych na poszczególnych gáĊbokoĞciach
przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Wykresy zarejestrowanych fal sejsmicznych testu S-wave
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Na poprawnoĞü przeprowadzonych badaĔ oraz analizy interpretacyjnej duĪy wpáyw ma
dokáadnoĞü ich wykonania. Znieksztaácaü pomiar mogą zakáócenia zewnĊtrzne oraz niewáaĞciwe uderzenia w stalowy blok czy postument. Zarejestrowane fale podlegają przeﬁltrowaniu dla uzyskania wygáadzonego wykresu. Podczas badania waĪne jest wáaĞciwe ustawienie
czuáoĞci instrumentów pomiarowych dla zarejestrowania zmieniających siĊ z gáĊbokoĞcią
warunków pomiaru. Na danej gáĊbokoĞci badanie moĪna przeprowadzaü wielokrotnie dostrajając parametry pomiarowe akcelerometrów.
W trakcie badania rejestrowano inklinometrem odchylenie stoĪka sondy od pionu, co
pozwoliáo na uwzglĊdnienie w pomiarach gáĊbokoĞci jego rzeczywistego poáoĪenia.
Badania uzupeániono odwiertem geologicznym. Wiercenia wykonano mechanicznie,
Ğwidrem z Īerdziami spiralnymi. Ustalono proﬁl geologiczny skáadający siĊ z humusu do
0,4 m, kolejno nawiercono glinĊ piaszczystą zwiĊzáą o miąĪszoĞci okoáo 1 m. NastĊpnie
wystĊpowaáy przewarstwienia piasków Ğrednich, grubych i pospóáki. PoáoĪenie zwierciadáa
wody gruntowej ustalono na gáĊbokoĞci 2 m p.p.t.

3. Opracowanie wyników badaĔ
3.1. Ustalenie proﬁlu geologicznego
Na podstawie parametrów wiodących qc i fs moĪna ustaliü bezpoĞrednio proﬁl geologiczny badanego podáoĪa [5].
Obecnie rozpowszechnione są klasyﬁkacje posáugujące siĊ parametrami pochodnymi ustalanymi na podstawie qc i fs z uwzglĊdnieniem ciĞnienia porowego wody oraz
caákowitego naprĊĪenia pionowego w gruncie. Ustalenie proﬁlu geologicznego bĊdzie
odbywaü siĊ na podstawie parametrów pochodnych Qt, Fr i Bq, które opisane są nastĊpującymi wzorami:
Qt =

qt - vyo
, to znormalizowany opór na stoĪku,
v' yo

Fr =

fs
qt - vyo , to znormalizowany wspóáczynnik tarcia,

Bq = u - uo , to znormalizowany wspóáczynnik ciĞnienia wody w porach gruntu,
qt - vyo
qt = qc + u^1 - ah , to skorygowany caákowity opór stoĪka (netto),

gdzie:
u—
(u2), a —
ıȣo —
ı`ȣo —
uo —
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ciĞnienie porowe wody mierzone za stoĪkiem,
wspóáczynnik powierzchni stoĪka podany przez producenta,
caákowite naprĊĪenie pionowe w gruncie,
efektywne naprĊĪenie pionowe w gruncie,
wartoĞü hydrostatycznego ciĞnienia wody w porach gruntu.

W chwili obecnej najpowszechniej stosowanymi klasyﬁkacjami w Polsce są:
— klasyﬁkacja Robertsona z 1986 roku [2],
— klasyﬁkacja Robertsona z 1990 roku [2, 7],
— klasyﬁkacja Máynarka i zespoáu z 1997 roku [3] (bĊdącą zmodyﬁkowaną klasyﬁkacją
Robertsona) [5],
— klasyﬁkacja Marra z 1981 roku [5].
Wykorzystując powyĪsze klasyﬁkacje, ustalono proﬁl geologiczny badanego podáoĪa
gruntowego korzystając z programu interpretacyjnego CPT-pro.
Wedáug interpretacji Robertsona z 1986 roku do gáĊbokoĞci ok. 1,5 napotykamy przewarstwienia pyáów, piasków drobnej frakcji oraz glin zarówno z uwzglĊdnieniem jak i bez,
ciĞnienia porowego. Kolejno do gáĊbokoĞci 7,5 m wystĊpują piaski z piaskami pylastymi.
W interpretacji uwzglĊdniającej ciĞnienie porowe na tych gáĊbokoĞciach wystĊpują wyáącznie piaski. Proﬁle otrzymane na podstawie klasyﬁkacji Robertsona z 1986 przedstawione są
na rysunku 4.

Rys. 4. Proﬁl geologiczny wg klasyﬁkacji Robertsona z 1986 roku:
a) bez uwzglĊdnienia ciĞnienia porowego, b) z uwzglĊdnieniem ciĞnienia porowego

Podobne rozpoznanie daje klasyﬁkacja Robertsona z 1990 roku, która równieĪ na
wiĊkszych gáĊbokoĞciach wykazuje wystĊpowanie gáównie piasków i piasków pylastych,
natomiast uwzglĊdniając ciĞnienie porowe proﬁl pokazuje znaczną miąĪszoĞü Īwirów do
piasków w stanie zagĊszczonym . Do gáĊbokoĞci 1,5 m wystĊpują Īwiry do piasków w stanie
zagĊszczonym i grunty prekonsolidowane lub scementowane dla proﬁlu a), piaski i Īwiry do
piasków w stanie zagĊszczonym dla proﬁlu b), które przedstawia rysunku 5.
RównieĪ klasyﬁkacja Máynarka i zespoáu wykazuje w badanym gruncie przewagĊ gruntów piaszczystych. Do gáĊbokoĞci 1,5 m zaobserwowano wystĊpowanie piasku z piaskiem
pylastym oraz gliny. Natomiast na wiĊkszych gáĊbokoĞciach widaü, Īe wystĊpują wyáącznie
piaski z niewielkim przewarstwieniem piasków pylastych.
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Rys. 5. Proﬁl geologiczny wg klasyﬁkacji Robertsona z 1990 roku:
a) bez uwzglĊdnienia ciĞnienia porowego, b) z uwzglĊdnieniem ciĞnienia porowego

Rys. 6. Proﬁl geologiczny wg klasyﬁkacji Máynarka i zespoáu z 1997 roku

3.2. Ustalenie stanu gruntu
W rozpatrywanym przekroju przewagĊ stanową grunty sypkie, dlatego szczegóáowemu
ustaleniu podlegaü bĊdzie okreĞlenie stopnia zagĊszczenia.
Ustalono stopieĔ zagĊszczenia korzystając z dwóch nastĊpujących korelacji ID od qc:
— wg Borowczyka [5],
— wg Lancellotta [za 8].
Metoda Borowczyka przytoczona jest w Polskiej Normie [5] i opisana jest wzorem:
ID = 0, 709 log qc - 0, 165

gdzie
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qc — opór na stoĪku [t/m2].

(1)

Metoda przeznaczona jest do oceny stanu zagĊszczenia piasków drobno-, Ğrednio- i gruboziarnistych o wskaĨnikach róĪnoziarnistoĞci U > 3. W rozpatrywanym przekroju ustalono,
Īe stopieĔ zagĊszczenia ID waha siĊ w granicach od 0,55 do 0,75. Pozwala to na wydzielenie
dwóch stref zagĊszczenia gruntu sypkiego: páycej jako Ğrednio zagĊszczonego, gáĊbiej jako
zagĊszczonego z osáabieniem na poziomie 6 m p.p.t.
StopieĔ zagĊszczenia ustalony wg zaleĪnoĞci Lancellotta [8] opisany jest nastĊpującą
zaleĪnoĞcią:
ID , - 98 + 66 log c

qc
m
v' yo

(2)

gdzie:
qc — opór na stoĪku [t/m2],
ı`ȣo — pionowa skáadowa naprĊĪenia efektywnego [t/m2].
Ustalony stopieĔ zagĊszczenia na podstawie powyĪszej zaleĪnoĞci daá przedziaá od 0,73
do 0,88. Pozwala to oceniany grunt sypki sklasyﬁkowaü jako zagĊszczony oraz bardzo zagĊszczony wedáug PN-EN ISO 14688-2 [6].
3.3. Ustalenie parametrów odksztaáceniowych
Ciaáo liniowo sprĊĪyste potrafi przenosiü drgania sprĊĪyste zwane falami sejsmicznymi. Przyjmując, iĪ grunt w zakresie maáych odksztaáceĔ jest ciaáem sprĊĪystym, na
podstawie okreĞlonej prĊdkoĞci rozchodzenia siĊ w gruncie podáuĪnej i poprzecznej
fali sejsmicznej, moĪliwe jest okreĞlenie wartoĞci parametrów odksztaáceniowych
gruntu [1].
Początkową wartoĞü moduáu Ğcinania moĪna okreĞliü na podstawie prĊdkoĞci fali poprzecznej oraz gĊstoĞci oĞrodka gruntowego z nastĊpującej zaleĪnoĞci [1, 2]:
Go = t^Vsh2

(3)

Natomiast moduá ĞciĞliwoĞci okreĞla siĊ na podstawie znajomoĞci prĊdkoĞci fali podáuĪnej
i gĊstoĞci oĞrodka gruntowego [2]:
Mo = t^Vph2

(4)

Ostatecznie analizie poddano jedynie wyniki testów S-wave. Otrzymano zmianĊ z gáĊbokoĞcią prĊdkoĞci fali poprzecznej (rys. 2). Porównywano pomiary fal na sąsiednich gáĊbokoĞciach, biorąc pod uwagĊ róĪnicĊ czasów nadejĞcia czoáa fali do akcelerometrów na
róĪnych poziomach. Przy okreĞlaniu wartoĞci prĊdkoĞci sejsmicznej fali poprzecznej wykorzystano program interpretacyjny SCPT-Analys.
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Dokáadne zinterpretowanie wyników pomiarów moĪe nastrĊczaü wielu káopotów. W duĪej mierze poprawny pomiar decyduje o pomyĞlnej interpretacji. W analizowanym przykáadzie odrzucono w trakcie analizy pomiar z gáĊbokoĞci 5 m (rys. 2). Zarejestrowana fala
nie posiada wyraĨnego pierwszego impulsu Ğwiadczącego o nadejĞciu czoáa fali. Przyczyną
wadliwego pomiaru mogáy byü zakáócenia zewnĊtrzne.
W analizowanym przekroju zarejestrowano niemalĪe liniowy wzrost prĊdkoĞci poprzecznej fali sejsmicznej wraz z gáĊbokoĞcią w warstwie piasku Ğredniego (od 146 m/s do
236 m/s) (rys. 7). Na tej podstawie obliczono wartoĞü moduáu Ğcinającego, który zawieraá siĊ
w obrĊbie warstwy od 43 MPa do 111 MPa.

Rys. 7. Wykresy zmiany prĊdkoĞci porzecznej fali sejsmicznej

Wyznaczone zmiany prĊdkoĞci poprzecznej fali sejsmicznej mogą równieĪ posáuĪyü
wyznaczaniu innych cech gruntu, takich jak wspóáczynnik Poissona oraz moduá Younga [1].
RóĪne oĞrodki sprĊĪyste charakteryzują siĊ roĪnymi prĊdkoĞciami rozchodzenia siĊ drgaĔ
wzbudzonych, co moĪe byü pomocne nawet w ocenie klasyﬁkacji gruntu.

4. Wnioski
Badania in situ sondą statyczną SCPTU pozwalają okreĞlaü zarówno ﬁzyczne, jak i mechaniczne parametry geotechniczne gruntu, dając peáne rozpoznanie podáoĪa gruntowego.
Otrzymane rozpoznanie zostaáo zweryﬁkowane w trakcie wierceĔ.
Wiercenia wykazaáy w badanym podáoĪu gruntowym przewagĊ piasków Ğrednich, co
odpowiada rozpoznaniu wykonanemu sondą SCPTU wedáug wszystkich rozpatrywanych
klasyﬁkacji. W analizie brano pod uwagĊ wpáyw ciĞnienia porowego wody oraz naprĊĪenia
pierwotnego gruntu.
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Podczas badaĔ ustalono nie tylko proﬁl geologiczny gruntu, ale równieĪ stopieĔ
zagĊszczenia zgodnie z Polską Normą [5] i inną korelacją nie ujĊtą w normie. Dodatkowo
pomiary sejsmiczne pozwoliáy na ustalenie początkowego moduáu Ğcinania.
Z uwagi na brak normowych wytycznych odnoĞcie wykorzystania badaĔ sejsmicznych,
do okreĞlenia wielkoĞci moduáu Ğcinania, przedstawione wyniki naleĪy zweryﬁkowaü przy
pomocy innych powszechnie uznanych metod badawczych na przykáad laboratoryjnych.
Eurokod 7 [4] dopuszcza bowiem stosowanie nowatorskich (nieujĊtych w normie) metod
badawczych, wykonanych sondą sejsmiczną SCPTU, lecz w takich przypadkach nakazuje
przeprowadzenie badaĔ weryﬁkujących.
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