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Na różnych etapach realizacji inwestycji aspekty związa
ne z nieprawidłową oceną warunków w podłożu stanowią
nadal oś spirali błędów, prowadzących często do awarii,
nieuzasadnionych roszczeń i konfliktów oraz przewymia
rowania konstrukcji.

P

ostanowienia Eurokodu 7 [8],
[9], [10] są już podstawą projektowania
geotechnicznego
w Polsce od kilku lat, jednak proces
stosowania tych zapisów w praktyce
jest ciągle często na etapie wdrażania, między innymi ze względu na niejednoznaczność niektórych zapisów
(obecnie trwają już prace nad drugą
poprawioną wersją Eurokodu) czy też
przyzwyczajenia związane ze stosowaniem (nieraz nieuprawnionym) dotychczasowych norm PN-B.
Diagnostyka obiektów budowlanych
w ujęciu geotechnicznym (diagnostyka
geotechniczna) pozwala na uzyskanie
podstawowych danych o geotechnicznych warunkach posadowienia, niezbędnych zarówno do projektowania
i wykonawstwa konstrukcji budynków
i budowli inżynierskich [1], jak również oceny stanu istniejącego obiektu
(w przypadku awarii eksploatowanego
obiektu lub oceny oddziaływania np.
w tzw. budownictwie plombowym).
W przypadku oceny warunków gruntowo-wodnych chodzi o określenie rodzaju i stanu podłoża budowlanego oraz
ustalenie parametrów materiałowych
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(geo)technicznych gruntów na podstawie badań polowych i laboratoryjnych
w zakresie podstawowych charakterystyk fizycznych, wytrzymałościowych
i odkształceniowych. Wyniki badań
geotechnicznych stanowią dane do
projektowania fundamentów konstrukcji budynków i wykonawstwa budowli
naziemnych, podziemnych, lądowych
i wodnych, prowadzenia robót ziemnych (wykopy ziemne, drogowe, nasypy i obwałowania, ustalenie stateczności skarp, zagęszczanie gruntów
i ich wzmacnianie). Mamy zatem dwa
obszary, które wymagają szczególnej
wiedzy o podłożu budowlanym i procesach geologicznych – pierwszy obejmuje ustalenie warunków geotechnicznych na potrzeby współpracy podłoża z
obiektem budowlanym, drugi to ocena
możliwości wykorzystania gruntów do
zastosowania ich w budownictwie jako
materiału konstrukcyjnego.
Właściwe i dokładne rozpoznanie
podłoża gruntowego stanowi podstawę podejmowania decyzji o zastosowaniu odpowiedniego w danych
warunkach (poprawnego i ekonomicznego) rozwiązania dotyczącego
konstrukcji i sposobu posadowienia

obiektu. Ma to kluczowe znaczenie
i przesądza często o późniejszych
ewentualnych kosztach napraw.
Kompleksowe badania podłoża decydują o tym, czy możliwe jest bezpieczne posadowienie obiektu i czy
wzmocnienie podłoża jest w ogóle
potrzebne, a także pozwalają ustalić
niezbędny jego zakres i ocenić przydatności różnych metod.

Ogólne wymagania Eurokodu 7
dotyczące badań podłoża

Ustawa – Prawo budowlane [15]
wskazuje w art. 34 ust. 3 pkt 4, że
projekt budowlany powinien zawierać
w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia
obiektów budowlanych. Potrzeby te
zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. [14].
Eurokod 7 obejmuje zagadnienia projektowania konstrukcji obiektów ze
względu na specyficzną grupę materiałów, jakim są grunty będące
podłożem budowlanym. Na potrzeby projektowania geotechnicznego

Dodatek
geoinżynieria

specjalny

niezbędne jest rozpoznanie warunków
geotechnicznych w podłożu. Wynik
tego rozpoznania stanowi podstawę do oceny parametrów obliczeniowych i oddziaływań oraz związanych
z nimi zagrożeń przy projektowaniu
konstrukcji. Eurokod 7 stanowi zbiór
dwóch norm: PN-EN 1997-1 [8] i PN-EN 1997-2 [9], do których opracowany został załącznik krajowy [10].
Eurokod 7 reguluje dwa zakresy działań:
■ badania geotechniczne obejmujące
planowanie badań, określenie modelu geologicznego, badania polowe
i laboratoryjne oraz dokumentację
badań podłoża;
■ projektowanie obejmujące interpretację wyników badań, m.in. określenie parametrów geotechnicznych
i współczynników (modelu geotechnicznego), projektowanie geotechniczne i konstrukcyjne oraz specyfikacje robót, program kontroli
i nadzoru.
Zgodnie z normą PN-EN 1997-2
[9] rozpoznanie podłoża powinno
dostarczyć danych na potrzeby planowanych prac i stanowić podstawę
do określenia wartości obliczeniowej
parametrów geotechnicznych. Informacje o podłożu powinny umożliwić
ocenę:
■ przydatności danej lokalizacji dla
projektowanej budowli i ocenę poziomu ryzyka geotechnicznego;
■ odkształceń podłoża wywołanych
przez budowlę lub roboty budowlane, ich rozkładu przestrzennego
i przebiegu w czasie;
■ bezpieczeństwa w odniesieniu do
stanów granicznych;
■ obciążeń przekazanych na budowlę
przez podłoże (np. boczne parcie na
pale);
■ wyboru metod posadowienia i kolejności prac fundamentowych;
■ oddziaływania budowli, prac budowlanych i jej użytkowania na otoczenie;

■d
 odatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych (np. podparcie wykopu,
zakotwienie, usuwanie przeszkód);
■ z anieczyszczenia podłoża w miejscu
lokalizacji i w jego sąsiedztwie oraz
skuteczności środków zapobiegawczych;
■p
 rzydatności badanych gruntów
i skał do wykorzystania ich jako materiałów budowlanych.
Elementy te są konieczne do prawidłowego opracowania dokumentacji
projektowej wymaganej w Prawie budowlanym [15].
Głównym celem normy [9] jest zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywania badań i ich interpretacji do określenia miarodajnych do projektowania
wartości wyprowadzonych parametrów geotechnicznych, adekwatnych
do coraz bardziej zaawansowanych
metod obliczeniowych (MES). Parametry wyprowadzone stanowią podstawę do ustalenia wartości charakterystycznych właściwości podłoża
zgodnie z zasadami i regułami podanymi w normie PN-EN 1997-1 [8].
Norma wyraźnie podkreśla, że wyprowadzone wartości parametrów
geotechnicznych mogą być uzyskiwane na podstawie teorii, korelacji lub
doświadczenia, bazując na wynikach
badań polowych i laboratoryjnych.
Rozpoznanie podłoża na każdym z etapów powinno być oparte na badaniach
polowych lub ich kombinacjach z innymi metodami w celu uzyskania „wiarygodnego parametru geotechnicznego” [6]. Odpowiednia kombinacja
i właściwy dobór badań dla różnych
warunków pozwala uzyskać pełną
charakterystykę podłoża gruntowego. Norma [9] zawiera wybrane badania polowe i laboratoryjne, uznane
za powszechnie stosowane w krajach
europejskich (tab. A1 normy).
Postanowienia zawarte w normie [9]
stosuje się głównie dla dokumentacji
o II kategorii geotechnicznej. Wyma-

gania odnośnie do stopnia rozpoznania podłoża dla dokumentacji I kategorii są najczęściej ograniczone (bazuje
się na doświadczeniach lokalnych),
natomiast w przypadku kategorii III
zakres i ilość wymaganych badań
musi być co najmniej taki sam jak dla
kategorii II.

Rozpoznanie warunków pod
łoża budowlanego

Ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia reguluje rozporządzenie
w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów
budowlanych [14]. Zakres badań niezbędnych do tego celu oraz forma,
w jakiej należy je przedstawić, zależą
od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, a o tej kategorii decydują: stopień skomplikowania warunków gruntowych, konstrukcja obiektu
budowlanego, stopień złożoności oddziaływań, stopień zagrożenia życia
i mienia awarią konstrukcji, wartości
zabytkowe lub techniczne obiektu budowlanego, możliwości jego oddziaływania na środowisko.
Przykłady światowe [4] wskazują, że
powinno się jeszcze brać pod uwagę
inne ważne czynniki, tj. klasę konsekwencji zniszczenia, poziom georyzyka (analiza geozagrożeń) czy też wartość inwestycji, do której odnoszona
jest wartość minimalnych nakładów
na badania geotechniczne. Zwłaszcza
ten ostatni aspekt jest ważny dla jakości rozpoznania podłoża gruntowego. Większe nakłady na dokumentacje
badań podłoża to minimalizacja ryzyka związanego z niedoszacowaniem
trudnego w ocenie ośrodka przyrodniczego, jakim jest grunt (skała). Na
świecie normą jest koszt badań geotechnicznych na poziomie ~0,4–4%
(przy założeniach kosztów projektów
na poziomie 5–10%) wartości inwestycji, w Polsce 0,1% to rzadkość,
najczęściej to ułamek promila.
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W zależności od ustalonej w porozumieniu z konstruktorem kategorii geotechnicznej badań podłoża
gruntowego opracowuje się różne dokumenty końcowe, mające odmienny
status prawny. I tak geotechniczne
warunki posadowienia, zgodnie z [14],
sporządza się w formie:
■ opinii geotechnicznej (art. 8) dla
wszystkich kategorii geotechnicznych;
■ dokumentacji badań podłoża gruntowego dla II i III kategorii geotechnicznej (art. 9);
■ projektu geotechnicznego dla II i III
kategorii geotechnicznej (art. 10).

Projektowanie badań podłoża

Badania podłoża należy planować
uwzględniając: warunki geologiczne,
stratygrafię i genezę gruntów, typ
budowli, rodzaj posadowienia i przewidywane prace podczas budowy,
wymagany do obliczeń rodzaj parametru geotechnicznego, przyjętą
metodę projektowania. Według normy [9] rozpoznanie podłoża powinno
być wykonywane etapowo, zależnie od
problemów powstających w trakcie
planowania, projektowania i wykonawstwa realizowanego obiektu. Wyróż-

nia się następujące etapy rozpoznania podłoża:
■b
 adania wstępne: mają na celu wybór lokalizacji i koncepcji budowli;
■b
 adania do celów projektowych:
określają charakterystykę warunków podłoża niezbędną do zaprojektowania obiektu;
■b
 adania związane z kontrolą i monitoringiem: sprawdzenie zgodności
podłoża w wykopie z wynikami badań do celów projektowych; badania kontrolne i odbiorcze podłoża są
niezbędne w przypadku wykorzystania metody obserwacyjnej.
W zależności od etapu procesu inwestycyjnego zmieniają się cele i potrzeby rozpoznania oraz forma wymaganych opracowań.
Punkty dokumentacyjne projektuje się
w zależności od: rodzaju inwestycji
(modernizacja, budowa nowej), etapu
realizacji inwestycji (etap studium lub
koncepcji, etap projektu budowlanego, etap realizacji, etap eksploatacji)
i kategorii geotechnicznej uwzględniającej stopnień skomplikowania warunków gruntowych.
Zalecany rozstaw punktów dokumentacyjnych dla obiektów podaje
norma [9] w załączniku B3. Są to

zalecenia ogólne, które mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb
i sytuacji. Przykład takiej modyfikacji nawiązującej do ustaleń ogólnych
podanych w Eurokodzie 7, dotyczący
minimalnych rozstawów dla obiektów inżynierskich przy liniach kolejowych, można znaleźć w wytycznych
PKP [18].
Eurokod 7 podaje również zalecane
głębokości rozpoznania dla punktów dokumentacyjnych dla różnego
typu obiektów budowlanych. Projektując zakres rozpoznania głębokościowego, należy uwzględnić rodzaj
budowli, wartości obciążeń przekazywanych na podłoże oraz stopnień
skomplikowania warunków gruntowych (opisane szczegółowo w załączniku B3 [9]).

Dobór metod badań

Różnorodność i dostępność metod
badań jest obecnie coraz większa
i nadal rozwijana. Sprzęt i procedury
do badań powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie [9]
i przywołanych w niej specyfikacjach
technicznych. Norma [9] wymaga
także, aby przy ocenie wyników badań uwzględniać opis próbek gruntów

Tab. 1 Ι Klasy jakości próbek do badań i kategorie pobierania próbek wg [9]

Właściwości gruntu

Niezmienione

Możliwe do
określenia

uziarnienie
wilgotność
gęstość, stopień zagęszczenia, przepuszczalność
ściśliwość, wytrzymałość na ścinanie
następstwo warstw
przybliżone granice warstw
dokładne granice warstw
granice Atterberga, gęstość właściwa szkieletu gruntowego, zawartość części organicznych
wilgotność
gęstość, stopień zagęszczenia, przepuszczalność
ściśliwość, wytrzymałość na ścinanie

Kategorie pobierania próbek gruntu wg PN-EN ISO 22475-1 [11]

Klasa jakości próbek
1

2

3

4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
A

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

5

+

B
C
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WYKONUJEMY:
Pale FRANKI NG (Nowej Generacji):
Żelbetowe pale przemieszczeniowe
formowane w gruncie o nośnościach
obliczeniowo: 2–6 MN i niewielkich,
równomiernych osiadaniach.
Średnice od 420 mm do 610 mm.
Możliwość pochylenia w stosunku 4:1.

Pale ATLAS:

Przemieszczeniowe pale wkręcane
o nośnościach od 1 do 1,6 MN.
Technologia bezdrganiowa.

Pale BSP:

Zmodyfikowana technologia pali Franki
z traconymi rurami stalowymi.
Kolumny żwirowe, żwirowo-betonowe i betonowe
w technologii Franki.
Tworzymy koncepcje i projekty palowania
oraz fundamentów.
FRANKI POLSKA Sp. z o.o.
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 44
T 12 622 75 60, F 12 622 75 70, E info@frankipolska.pl
REKLAMA

i skał z wierceń i wykopów, wpływ
sprzętu i zmienności gruntów na
mierzone parametry. Głównym celem punktów dokumentacyjnych jest
ustalenie następstwa warstw w podłożu oraz pobór próbek gruntów i skał
do badań laboratoryjnych. Projektując punkty dokumentacyjne, należy
pamiętać o doborze odpowiedniej
techniki wiercenia, dostosowanej do
rodzaju gruntu/skały oraz wymaganej
klasy jakości próbek (72 b.1). Szczegółowe informacje na temat poboru
próbek i technik wiercenia przedstawiono w normie PN-EN ISO [11]. Jest
to podstawowy czynnik mający wpływ
na koszt udokumentowania warunków
gruntowych oraz opracowania końcowego w zależności od etapu badań.
Główne czynniki wpływające na dobór
metody wiercenia to: wymagana głębokość, rodzaj gruntów/skał w pod
łożu, warunki terenowe wiercenia (na
lądzie, na wodzie), minimalna wyma-

gana średnica rdzenia, wymagana
klasa próbki. Z punktu widzenia poprawnej oceny i wiarygodnego opisu
właściwości podłoża właśnie pozyskana klasa próbki ma podstawowe
znaczenie. Próbki klasy pierwszej
(dawne NNS) należy pobierać z tych
warstw, dla których planowane są
badania wytrzymałościowe i odkształceniowe. Dotyczy to w szczególności gruntów drobnoziarnistych
(dawniej spoistych) w stanie twardoplastycznym i słabszym.
Warto przypomnieć, że zgodnie z klasyfikacją metod wiercenia wg normy
[11] powszechnie ciągle stosowane
(bo najtańsze) wiercenie obrotowe
świdrem ciągłym (najczęściej bez rur
osłonowych) pozwala na pobieranie
próbek gruntu w kategorii C, co wg
tabeli podanej w normie [9] odpowiada piątej klasie jakości, na podstawie
której możliwe jest jedynie określenie
następstwa warstw.

Według doświadczeń ITB próbki gruntu i skał zaleca się pobrać
z każdej warstwy gruntu różniącej
się litologią, stanem lub wilgotnością, lecz nie rzadziej niż co 3–5 m
w warunkach prostych i złożonych
oraz co 2 m w warunkach skomplikowanych. Ponadto minimalny zakres
badań laboratoryjnych do wykonania
dla obiektów liniowych to 20% pobranych próbek dla badań klasyfikacyjnych i 2% pobranych próbek dla
badań mających na celu oznaczenie parametrów geotechnicznych.
W przypadku obiektów inżynieryjnych
jest to odpowiednio 15% pobranych
próbek (badania klasyfikacyjne) i 5%
pobranych próbek (badania mechaniczne) w odniesieniu do ogólnej liczby pobranych próbek.
Postanowienia Eurokodu 7 [9] i rozporządzenia [14] wymagają dla II i III kategorii geotechnicznej pozyskania danych ilościowych. W tym celu należy
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projektować sondowania w liczbie nie
mniejszej niż 50% ogólnej liczby punktów dokumentacyjnych, jednocześnie
profile sondowań należy odnosić do
profili wierceń.
Wyniki sondowań powinny być umieszczane na przekrojach geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych w celu
wykorzystania ich do właściwej interpretacji modelu budowy geologicznej oraz poprawnego wydzielenia
poszczególnych warstw i serii dla
stworzenia modelu geotechnicznego. W tab. 2 (za załącznikiem A
do normy [9]) zestawiono najczęściej stosowane w praktyce krajowej metody badań geotechnicznych
i ich stosowalność.
Przy interpretacji wyników badań
zaleca się posługiwać zależnościami
podanymi w załącznikach informacyjnych (nieobligatoryjne) od D do K
normy [9] i należy się upewnić, czy

warunki w podłożu (rodzaj gruntu,
współczynnik jednorodności, wskaźnik
konsystencji itd.) są zgodne z warunkami brzegowymi dla danych korelacji.
Należy tu dodatkowo wykorzystywać
lokalne doświadczenia, które potwierdzą poprawność zastosowanych zależności lub pozwolą na ich weryfikację [16].
Stosowane obecnie metody projektowania podane wg EC7 opierają się
głównie na parametrach określonych
za pomocą znanych metod zestandaryzowanych. Obok nich istnieje też
cała grupa metod specjalnych wykorzystujących techniki geofizyczne
np. do pomiaru prędkości przejścia
fali podłużnej i poprzecznej w gruncie
(sejsmiczne metody polowe CSWS/
SASW czy laboratoryjne BET). Metody te są niezbędne w projektowaniu
obiektów trzeciej kategorii geotechnicznej (np. tunele, obiekty mostowe)

lub w badaniach związanych z oceną
właściwości dynamicznych podłoża.
Metody geofizyczne powinny być stosowane wspólnie z innymi tradycyjnymi.
Badania laboratoryjne stanowią uzupełnienie i weryfikację wyników badań
polowych, a także umożliwiają scharakteryzowanie właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów przy dowolnych
warunkach naprężeń i obciążeń (modelowanie pracy podłoża). Norma [9]
zawiera informacje w zakresie najbardziej powszechnie stosowanych metod
laboratoryjnych wraz z załącznikami
informacyjnymi odnośnie do możliwych
metodologii i interpretacji. Integralną
częścią Eurokodu 7 są specyfikacje
techniczne opisujące szczegółowo procedury badawcze dla danej metody.
W Eurokodzie 7 [8], [9] stosowane
jest nowe nazewnictwo i zasady klasyfikacji gruntów i skał. Ze względu
na wymagania podstawowe stawiane

Pytanie do eksperta

Czy polskie grunty są wyzwaniem dla geoinżynierii?

B

udowa geologiczna podłoża ma bardzo duże znaczenie
dla każdej nowej inwestycji. Nie inaczej jest również
w Polsce. Ponadto w naszym kraju coraz większą uwagę poświęca się estetyce i architekturze oraz aspektom środowiskowym związanym z terenami chronionymi, co często
determinuje ostateczny przebieg budowy i wielkość obiektu.
Z perspektywy firmy wykonawczej często spotykamy się
z problematycznymi zagadnieniami posadowienia. Doświadczenie realizacyjne, rzetelne badania i analizy
oraz możliwość wpływu na
zastosowane
rozwiązania projektowe pomagają
w optymalnym doborze konstrukcji i sposobu jej posa-

Michał Kasperczyk

prezes zarządu
Franki Polska sp. z o.o.
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dowienia, uwzględniającego występujące w danym miejscu
warunki gruntowe.
Doskonałym tego przykładem może być obiekt WS-17 w ciągu drogi S3 stanowiącej obwodnicę miasta Świebodzin.
Składający się z 23 (24) przęseł wiadukt o długości całkowitej 936 m umożliwia bezkolizyjny przejazd nad wieloma przeszkodami: drogą gminną, drogą krajową nr 3, rzeką Strugą Świebodzińską, ul. Poznańską i linią kolejową Warszawa
– Berlin. Obiekt ten został wykonany w technologii nasuwania podłużnego, a posadowienie zrealizowano w złożonych
warunkach gruntowych na palach Franki NG.
Dostępne współcześnie, zróżnicowane technologie palowania pozwalają na bezpieczne posadowienie coraz większych,
masywniejszych i zaawansowanych technologicznie konstrukcji, często wymagających niemalże zerowego, równomiernego osiadania. Jest to szczególnie istotne w budownictwie drogowo-mostowym oraz w energetyce zarówno
wiatrowej, jak i konwencjonalnej. Przy takich ograniczeniach
bardzo dobrze sprawdza się zmodernizowana technologia
FRANKI NG.
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Eurokodom konieczne jest ujednolicenie opisu geotechnicznego i stosowanie klasyfikacji gruntów, opierając się
na normach [10], [12], [13].

Ze względu na stan przepisów i norm
krajowych, a także dostępnych materiałów i literatury niezbędne jest
w okresie przejściowym równoległe

podawanie nazewnictwa i klasyfikacji
gruntów zgodnie z dotychczasowymi
normami PN-B [7].

Tab. 2 Ι Zestawienie wybranych znormalizowanych metod badań podłoża, uzyskiwanych pomiarów oraz wyprowadzonych na ich podstawie
parametrów gruntów wg [9] i [2]

Metoda

Wykonywane
pomiary

Wartości
wyprowadzone*
ID, φ’, M

Zastosowanie

Sondowanie
dynamiczne DP

Liczba uderzeń N10 dla
następujących badań:
DPL, DPM, DPH;
liczba uderzeń N10 lub N20
dla badania DPSH

Badanie statyczne
sondą stożkową
z możliwością
pomiaru ciśnienia
porowego CPTU

IL, ID, cu, φ’, c’, M, E, g,
Skorygowany opór pod
OCR, K0, IC, cv(h), kh(v),
stożkiem qt,
miejscowy, jednostkowy
G0, CRR
opór tarcia na pobocznicy
fs, nadwyżka ciśnienia
porowego uo

Identyfikacja gruntów,
Bardzo zagęszczone
Ustalenie profilu wytrzymałościowego
piaski, żwiry
i odkształceniowego podłoża,
i pospółki
Zasięg głębokościowy gruntów słabych,
nasypowych,
Lokalizacja stref osłabień,
Oszacowanie historii naprężeń w gruncie,
Ocena podatności piasków na upłynnienie,
Ocena bocznych naprężeń in situ,
Ocena nośności podłoża
– metody obliczeniowe dla posadowień
bezpośrednich i pali,
Oszacowanie przepuszczalności gruntów

Badanie
dylatometrem
płaskim DMT

Skorygowane ciśnienie p0, cu, φ’, M, K0, OCR, kh
skorygowane ciśnienie
p1 przy wychyleniu
membrany 1,1 mm,
moduł dylatometryczny
EDMT, wskaźnik
materiałowy IDMT oraz
wskaźnik naprężeń
poziomych KDMT

Określenie rodzaju gruntu,
Ustalenie profilu wytrzymałościowego
i odkształceniowego podłoża,
Określenie stanu naprężeń w gruncie,
Ocena nośności i osiadania fundamentów
bezpośrednich i palowych – metody
analityczne

Możliwość
uszkodzenia
membrany
w przypadku
występowania
kamieni, gruzów
itp.

Badanie
presjometryczne
Menarda MPM

Moduł presjometryczny
EM,
ciśnienie pełzania pf,
ciśnienie graniczne pLM,
krzywa ekspansji
(rozszerzalności)

Ustalenie profilu wytrzymałościowego
i odkształceniowego podłoża,
Nośność i osiadania fundamentów
bezpośrednich,
Nośność pali

Bardzo zagęszczone
piaski, żwiry
i pospółki
nawodnione
Wymaga podwiertu

Badanie polową
sondą krzyżakową
FVT

Wytrzymałość na ścinanie IL, cu, cr, St
bez odpływu (bez
poprawki) cfv,
wytrzymałość na ścinanie
bez odpływu gruntu
przerobionego crv,
krzywa momentu
obrotowego

Ustalenie profilu wytrzymałościowego
i odkształceniowego podłoża,
Nośność i osiadania fundamentów
bezpośrednich

Dla gruntów
o cu<150 kPa

ID, IL, cu, M, qc

Zasięg głębokościowy gruntów słabych,
nasypowych,
Lokalizacja pustek,
Lokalizacja stref osłabień,
Stan gruntów gruboziarnistych
(niespoistych)

Ograniczenia
Ograniczona
głębokość:
DPL – 8 m
DPM – 20 m
DPH – 25 m
Znaczący wzrost
tarcia wraz
z głębokością
w gruntach spoistych

* Wybrano najbardziej znaczące parametry, symbole i opisy wg PN-EN 1997-2 [9]
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Podsumowanie

Diagnostyka geotechniczna wymaga
nie tylko sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych obejmujących badania
podłoża, ale powinna też się odnosić
do oceny samej konstrukcji (projektowanej lub istniejącej) ze szczególnym
uwzględnieniem analizy wzajemnych
oddziaływań [5].
Należy w tym miejscu zakończyć podanym w Eurokodzie 7 stwierdzeniem,
że „prawidłowo opracowane parametry
geotechniczne oraz kontrola jakości
wykonania robót na budowie ma większe znaczenie dla spełnienia podstawowych wymagań projektu niż dokładność modeli obliczeniowych i wartości
współczynników częściowych”. To ważne i prawdziwe z punktu widzenia całego procesu projektowania, ponieważ
badania podłoża to etap związany z pozyskiwaniem danych geotechnicznych
do dalszych prac związanych z modeREKLAMA
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lowaniem interakcji grunt–konstrukcja.
W tym celu niezbędne dla projektowania geotechnicznego jest określenie
prawidłowego (najbliższego rzeczywistości) modelu podłoża i wyznaczenie
wiarygodnych parametrów geotechnicznych to podłoże opisujących. Praktyka wskazuje, że stosowanie zaleceń
Eurokodu 7 w zakresie rozpoznawania
podłoża jest konieczne nie tylko ze
względu na uwarunkowania prawne,
ale przede wszystkim z uwagi na nowe,
bardziej otwarte podejście do projektowania. Nowe pojęcia wykorzystywane
w projektowaniu geotechnicznym, takie
jak reliability base design, metoda obserwacyjna czy doświadczenie porównywalne, wymagają zmiany w sposobie
myślenia i szerszego otwarcia na nowe
wymagania stawiane geotechnice
i budownictwu w Polsce. Oznacza to
większą odpowiedzialność projektanta,
w zamian daje jednak niekiedy znacznie

lepszy efekt ekonomiczny przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji.
Uwaga: Tekst opiera się na referacie
prezentowanym na konferencji naukowo-technicznej „Warsztaty Rzeczoznawcy Budowlanego” w Cedzynie
w 2016 r.
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Pytanie do eksperta

Posadowienia fundamentów palowych realizowane są najczęściej w trudnych warunkach gruntowych. Coraz trudniejsza jest więc ocena nośności oraz optymalizacja fundamentów. Jakie nowe metody badań stosuje
się w celu projektowania oraz optymalizacji głębokich fundamentów?

D

zisiejszy rynek fundamentów specjalnych oczekuje od
wykonawców najlepszych rozwiązań technicznych za
najniższą cenę, przy użyciu najwyższych standardów
oraz z zastosowaniem możliwie najwyższych współczynników bezpieczeństwa. Tak postawiony problem jest nie lada
wyzwaniem zarówno dla projektantów, jak i menadżerów
kontraktów.
Z pomocą przychodzą nowe metody badań na czele ze zinstrumentalizowanymi próbnymi obciążeniami statycznymi. Obciążenia te na pierwszy rzut oka niewiele różnią się od klasycznego badania, ale najważniejsze jest to, czego de facto nie
widać. W trakcie badania za pomocą ekstensometrów umieszczanych w palu rejestruje się odkształcenia podłużne trzonu
pala. Czujniki strunowe mierzą skrócenia trzonu na danych
głębokościach w trakcie trwania kolejnych stopni obciążenia.
W rezultacie tych badań możliwe jest oszacowanie wartości
oporów tarcia gruntu na pobocznicy i pod postawą pala.

Takie podejście do zagadnienia jest więc idealnym narzędziem do
projektowania i optymalizacji fundamentów, pozwalającym zaoszczędzić czas i środki, które w innym przypadku byłyby użyte
np. do wykonania kilku pali o różnych długościach i ich obciążeniu, a następnie porównania
ze sobą osiągniętych wyników
badań. W ten sposób eliminujemy również niepotrzebne
ryzyko związane ze zbyt optymistycznym projektowaniem
fundamentów i ewentualnymi
późniejszymi przestojami kontraktu związanymi np. z problemem braku nośności pali.

mgr inż. Andrzej Kruczek

dyrektor operacyjny
PILETEST Sp. z o.o.
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Rozpierane ściany szczelinowe
w rejonie rynny żoliborskiej

mgr inż. Urszula Tomczak
mgr inż. Michał Zorzycki

J

ednym z zadań powierzonych firmie
Soletanche Polska przez generalnego wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. było zaprojektowanie i wykonanie
obudowy głębokiego, szerokoprzestrzennego wykopu w technologii ścian szczelinowych wraz z tymczasowym rozparciem
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym
przy ulicy Jana Kazimierza na warszawskiej Woli. Realizację całej inwestycji podzielono na dwa etapy. Najpierw wykonanie ścian szczelinowych po obwodzie
pierwszego etapu, następnie w drugim
etapie wykonanie ścian szczelinowych
z trzech stron wzdłuż granicy działki,
a jako domykającą obwód wykorzystanie
ściany zrealizowanej w pierwszym etapie.
Budynek zaprojektowano z dwoma kondygnacjami podziemnymi przeznaczonymi
na garaż oraz siedmioma kondygnacjami nadziemnymi w konstrukcji mieszanej
słupowo-ścianowej. Wymiary kondygnacji
podziemnej w rzucie to w przybliżeniu
prostokąt o bokach 65 x 45 m.
Działka, na której zaprojektowano obiekt,
znajduje się na terenie „rynny żoliborsko-szczęśliwickiej”.
Przypowierzchniową
warstwę gruntu tworzą nasypy niebudowlane do głębokości maksymalnie 1,6 m.
Poniżej zlokalizowane są zastoiskowe
pyły piaszczyste i lokalnie piaski gliniaste
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Fot. 1 Ι Rozpory stalowe pomiędzy oczepem a stropem -1

twardoplastyczne oraz plastyczne. Jeszcze niższą warstwę stanowią piaski drobne i lokalnie średnie średniozagęszczone,
które są poprzedzielane plastycznymi pyłami piaszczystymi oraz glinami pylastymi.
Utwory plastyczne zalegają do głębokości
10–13 m poniżej poziomu terenu. Dodatkowo na danym terenie występują grunty
organiczne w postaci torfów, namułów
i gytii. Najniższą warstwę gruntową do
głębokości rozpoznania (20 m poniżej
poziomu terenu) stanowią utwory piaszczyste przedzielone pyłami pylastymi, których stopień plastyczności maleje wraz
z głębokością. Na opisywanym terenie nawiercono 2 poziomy wodonośne:
1. o
 zwierciadle swobodnym na głębokości
2,00–3,05 m poniżej poziomu terenu;
2. o zwierciadle napiętym na rzędnej
10,0–15,7 m poniżej poziomu terenu, a stabilizującym się na głębokości
8,55–9,00 m poniżej poziomu terenu.
Zaprojektowano
ściany
szczelinowe
o grubości 50 i 60 cm rozpierane tymczasowymi rozporami stalowymi w zależności
od przekroju narożnymi lub zastrzałowymi
o płytę fundamentową i strop. Od strony kolejnego etapu inwestycji wykonano
wstępny skarpowany rozkop do głębokości
ponad 5 m, co pozwoliło na zmniejszenie
wysokości ściany szczelinowej i zmianę jej
grubości do 50 cm, wpływając znacząco

na obniżenie kosztów całej realizacji. Pełny rozkop nie był możliwy ze względu na
występowanie wody gruntowej powyżej
poziomu posadowienia.
Występowanie gruntów organicznych
i spoistych plastycznych w poziomie posadowienia wymogło konieczność wykonania wzmocnienia podłoża poniżej płyty
fundamentowej (kolumny betonowe zaprojektowane i wykonane przez Menard
Polska Sp. z o.o.). Ograniczyło również
możliwości zabezpieczenia stateczności
ścian szczelinowych. Tymczasowe kotwy
gruntowe od razu zostały wykluczone ze
względu na znikomą nośność przy typowych długościach (buławy znajdowałyby
się w gruntach organicznych i spoistych
plastycznych) lub konieczność zastosowania bardzo długich cięgien. Przy metodzie stropowej pewnym utrudnieniem
jest grunt nienośny w poziomie szalowania stropu oraz konieczność wykonania
dodatkowych podparć. W wyniku analizy
zarówno wykonalności, jak i opłacalności
wybrano tymczasowe rozpory stalowe.
Ze względu na duże odległości pomiędzy przeciwległymi ścianami budynku
typowe rozpory wymagałyby dodatkowych podparć w środku rozpiętości, jak
również utrudnieniem był zróżnicowany
poziom wierzchu oczepu ścian. Z tego
względu zdecydowano się na rozwiązanie
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polegające na zastosowaniu tymczasowych rozpór stalowych pracujących
w różnych schematach:
■ rozparte o oczepy ścian w narożnikach
budynku;
■ rozparte pomiędzy oczepem ściany
a płytą fundamentową dla ściany obniżonej w rejonie kolejnego etapu budowy;
■ rozparte pomiędzy oczepem ściany
szczelinowej a uprzednio wykonanym
stropem -1.
Zastosowanie rozparcia przy wykorzystaniu wykonanej w późniejszym czasie konstrukcji, takiej jak płyta fundamentowa czy
strop, wymaga pozostawienia odpowiedniej wielkości skarpy ziemnej przy ścianie.
Ciężar skarpy musi zapewnić podparcie
ściany i ograniczyć jej przemieszczenia
do dopuszczalnych w danym przekroju.
Z uwagi na problemy na sąsiedniej budowie, pewne obawy budziło wykonanie skarp
w gruntach organicznych i słabonośnych.
Z jednej strony wymiary skarpy musiałyby
być odpowiednio duże w związku z małym
ciężarem tego typu gruntów, a z drugiej
strony bardzo ważnym zadaniem na budowie było zapewnienie stateczności skarpy.
Z uwagi na wpływ warunków atmosferycznych i wrażliwość występujących gruntów
na wodę, wykonawca był zobligowany do zabezpieczenia skarp powierzchniowo w celu
ograniczenia ich rozmywania. Brak przestrzegania tego warunku groził zmniejszeniem odporu dla ściany szczelinowej i, co

Rys. 1 Ι Rzut ścian szczelinowych z lokalizacją systemu rozparcia

Rys. 2 Ι Typowy przekrój obliczeniowy

za tym idzie, jej zwiększonym przemieszczeniem, powstaniem rys, a nawet w sytuacji całkowitej utraty stateczności przez
skarpę – złamaniem ściany.
Obliczenia pojedynczych ścian jako ścian
oporowych wykonano w specjalistycznym
oprogramowaniu do obliczania tego typu
zagadnień Paroi 2009 (własność Soletanche Polska) oraz GEO5. Programy PAROI 85 i Paroi 2009, opracowane przez
przedsiębiorstwo SIF-BACHY, modelują
grunt jako półprzestrzeń, której zachowanie określone jest warunkami Winklera.
Każda z następujących po sobie faz obliczeniowych bierze pod uwagę jako stan
początkowy stan odkształceń i naprężeń
z fazy poprzedniej. Wykonano także obliczenia statyczne dla poszczególnych
przekrojów obliczeniowych przy użyciu
geotechnicznego programu GEO5 Ściana
analiza. Program ten służy do analizy obudów głębokich wykopów (ścian kotwionych,
rozpieranych i wspornikowych) z zastosowaniem metody parć zależnych. W metodzie tej wartość poziomego odporu sprężystego gruntu w rozpatrywanym punkcie
jest wprost proporcjonalna do poziomych
przemieszczeń ściany w tym punkcie.
Obecne rozwiązanie wykorzystuje metodę elementów skończonych (MES), dzięki
czemu możliwe jest dokładne modelowanie
zachowania konstrukcji w kolejnych fazach
budowy, wyznaczenie przemieszczeń i sił
wewnętrznych w ścianie oraz w elementach rozparcia.
Z uwagi na skomplikowane warunki geotechniczne zalecono wykonanie pomiarów geodezyjnych przemieszczeń ściany
szczelinowej w dwóch poziomach. Na
podstawie analizy obliczeniowej określono wartości progowe przemieszczeń.
W przypadku osiągnięcia progu wartości
ostrzegawczych zobligowano kierownika
budowy do poinformowania projektanta
ścian szczelinowych i inspektora nad-

zoru inwestorskiego oraz zwiększenia
częstotliwości pomiarów. W przypadku
osiągnięcia progu wartości alarmowych
należało niezwłocznie poinformować projektanta ścian szczelinowych i inspektora nadzoru inwestorskiego, zwiększyć
częstotliwość pomiarów do 2 dziennie
oraz przedsięwziąć dodatkowe środki
zabezpieczające stateczność ściany, np.
montaż dodatkowego systemu rozparcia
ściany szczelinowej w miejscu zwiększonych przemieszczeń.
Poza dwoma reperami geodezyjnymi pomiary wykazały przemieszczenia poniżej poziomu zawiadomienia. Dwa punkty
nieznacznie przekroczyły poziom ostrzegawczy, co było wynikiem ustawienia
pompy do betonowania i usytuowania
drogi technologicznej dla betonowozów
w innym miejscu, niż pierwotnie zakładał
projekt, przekraczając założone obciążenie naziomu.
Pomimo dużego skomplikowania prac,
związanego z kilkoma typami rozparcia
i koniecznością koordynacji z robotami
ziemnymi oraz pracami związanymi ze
wzmocnieniem gruntu pod płytą fundamentową, projekt został zrealizowany
bez przeszkód. Wykorzystywanie działek
o coraz trudniejszych warunkach geotechnicznych jest możliwe i coraz bardziej
atrakcyjne ekonomicznie dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii oraz
doświadczenia firm specjalistycznych.

Soletanche Polska sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 49A
01-864 Warszawa
tel. (+48 22) 639 74 11
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Nowatorskie metody
wzmacniania podłoża
mgr inż. Piotr Rychlewski
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Koniecznością staje się udoskonalanie, tworzenie nowych
lub łączenie istniejących metod wzmacniania podłoża
gruntowego.

S

tandardowo stosowane metody wzmocnienia podłoża w coraz bardziej skomplikowanych
przypadkach realizacji docierają do
swoich granic stosowalności. Wynika to również z faktu, że budujemy
coraz ambitniejsze obiekty lub w coraz trudniejszych warunkach gruntowych. Wymusza to udoskonalanie,
tworzenie nowych lub twórcze łączenie istniejących metod wzmacniania
podłoża gruntowego.
Przykładem takich klasycznych rozwiązań są kolumny żwirowe. Stosowano je kiedyś znacznie częściej,
jednak w miarę potrzeby wzmacniania
coraz słabszych gruntów ich zastosowanie maleje. Podstawową zaletą kolumn żwirowych i jednocześnie
ich wadą jest relatywnie duża podatność. Dzięki temu dobrze współpracują z konstrukcją nadziemną
(np. nasypem). Nie powodują dużych
koncentracji obciążeń na głowicach
kolumn i łatwiej jest przenieść na
nie obciążenie. Niestety do uformowania i późniejszej pracy wymagają
gruntu o odpowiedniej wytrzymałości. W gruntach bardzo słabych
ze względu na brak wytrzymałości
strukturalnej kruszywo „rozejdzie
się” (np. w torfie) pod wpływem ob-
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ciążenia. Remedium na takie zachowanie jest zastosowanie kolumn
sztywnych (np. betonowych). Można
je uformować w gruntach o zdecydowanie mniejszej wytrzymałości.
Kontrolowany materiał zapewnia wytrzymałość i możliwość przenoszenia
obciążeń nawet bez odporu bocznego
na powierzchni kolumny, a sposób formowania gwarantuje ciągłość kolumny. Ze względu na znacznie większą
sztywność od otaczającego gruntu
w kolumnach następuje koncentracja
sił pochodzących np. z nasypu. Powoduje to konieczność zastosowania

mocniejszych warstw transmisyjnych
lub grubego nasypu. Generuje większe problemy w przypadku cienkich
nasypów. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie kolumn łączonych o różnych sztywnościach.
W obszarze gruntów słabych kolumna
ma postać betonowego trzonu wykonywanego np. klasyczną palownicą do
pali przemieszczeniowych z zastosowaniem ciekłej mieszanki betonowej
lub metodą wibracyjną z użyciem suchej mieszanki. Natomiast w górnej
części trzon kolumny jest wykonany
jak klasyczna kolumna żwirowa (rys.).

Rys. Ι Schemat kolumn wzmacniających podłoże o zmiennym module sztywności
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Opisane rozwiązanie łączy zalety
dwóch rodzajów kolumn. W przestrzeni słabego gruntu beton zapewnia integralność kolumny i przenoszenie obciążeń, natomiast w części pod
nasypem część żwirowa zapewnia podatniejsze podparcie, bez nadmiernej
koncentracji naprężeń. Przykłady realizacji takich kolumn pokazano na fot.
1–3. Połączenie dwóch technologii
pozwala twórczo wykorzystać zalety
każdej z nich, eliminując jednocześnie
ich wady.
Kolejną nową technologią na polskim
rynku są ściany wykonane technologią trenczerową. Technologia ta
była dotychczas często wykorzystywana do wykonywania przesłon
przeciwfiltracyjnych na wałach przeciwpowodziowych, charakteryzowała
się dużą skutecznością ze względu
na wykonywanie ciągłego elementu
uszczelniającego. Ściany wykonane
technologią trenczerową znajdują
coraz częściej różne zastosowania
i są panaceum na kilka problemów.

Fot. 1 Ι Maszyna do formowania betonowej części kolumny o zmiennym module sztywności za
pomocą świdra przemieszczeniowego z użyciem ciekłej mieszanki betonowej
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Fot. 2
Maszyna z wibratorem śluzowym do formowania kolumn żwirowych. Możliwe jest
uformowanie w jednym przebiegu przez
taką maszyną kolumn o zmiennym module
sztywności, formując dolną część z suchej
mieszanki betonowej, a górną ze żwiru. Analogicznej maszyny się używa do formowania
w świeżej kolumnie betonowej, wykonanej
z ciekłej mieszanki, żwirowej głowicy

Fot. 3 Ι Zasypywanie suchej mieszanki betonowej do zasobnika maszyny
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Pierwszym z nich jest możliwość
niejednorodnego wymieszania gruntów, która może występować w klasycznych kolumnach DSM. Przykład
takich kolumn pokazano na fot. 4.
Kolumny te były wykonywane w iłach,
czyli gruntach bardzo trudnych do
wymieszania za pomocą klasycznego
mieszadła z poprzeczkami. Widoczne
są fragmenty zawierające zaczyn cementowy i takie, które są kompletnie
niewymieszane (rodzimy grunt). Zastosowanie trenczera z łańcuchem
mieszającym pozwala na znacznie
lepsze zhomogenizowanie mieszaniny
cementogruntu. Wynika to z szybszej prędkości mieszania, większej
ilości zębów i dużej zdolności mieszania w pionie, co pozwala uśrednić
właściwości cementogruntu na całej
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wysokości ściany trenczerowej. Ma
to szczególne znaczenie w przypadku występowania lokalnych słabszych
przewarstwień, które w klasycznej
kolumnie DSM skutkują powstaniem
słabszej warstwy cementogruntu.
Na fot. 5 pokazano przykład wymieszania materiału w ścianie wykonanej
trenczerem. Cały przekrój jest dość
jednorodny z widocznymi drobnymi
częściami gruntu wynikającymi ze
skrawania zębami łańcucha.
Wykonywanie elementów wzmocnienia podłoża w postaci ścian odbywa się maszyną na podwoziu gąsienicowym zaopatrzoną w miecz,
po którym się porusza łańcuch
skrawająco-mieszający. Urządzenie
podobne jest do pilarki wykorzystywanej w pracach leśnych. W czasie
ruchu maszyny do gruntu tłoczony jest zaczyn cementowy lub inne
mieszaniny zapewniające uzyskanie
zakładanych parametrów gotowej
ściany (wytrzymałość, szczelność).
Łańcuch poruszający się w pionie
jednocześnie odspaja grunt i miesza
z podawaną przewodem mieszaniną
cementową (fot. 6 i 7).
W pokazanej realizacji ściany służyły do wzmocnienia podłoża nasypu
o wysokości 21 m przechodzącego
przez głęboką dolinę (fot. 8). Ściany wzmacniające wykonywane były
poprzecznie do nasypu, na schodkowo wykonanych platformach i ich
długość malała w miarę wznoszenia
się terenu. Taki sposób wzmocnienia niweluje jeszcze jedną trudność występującą przy kolumnach.
W klasycznym rozwiązaniu przy tak
dużym nasypie skrajne rzędy kolumn są silnie zginane. Powoduje
to konieczność stosowania zbrojenia w kolumnach i w podstawie
nasypu, przeciwdziałającego siłom
poziomym. Zastosowane ściany
(tarcze) zapewniają przez ścinanie przeniesienie bardzo dużych sił.

Fot. 4 Ι Przykład kolumny DSM z bardzo niejednorodną strukturą wymieszania gruntu

Fot. 5 Ι Przykład wymieszania materiału (cementogruntu) w ścianie trenczerowej

Fot. 6 Ι M
 aszyna do wykonywania ścian trenczerowych z podniesionym nieco mieczem
i widocznym łańcuchem
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Fot. 7 Ι Wstępny rowek służący do zebrania nadmiaru urobku i uformowania wierzchu ściany

Fot. 8 Ι Plac budowy wzmocnienia wysokiego nasypu

Fot. 9 Ι M
 aszyna w trakcie wykonywania ściany oporowej; wykonywała ona ścianę oporową – obudowę wykopu o głębokości
dwóch kondygnacji – zabezpieczającą jednocześnie przed
napływem wody z sąsiedniej rzeki
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Fot. 10 Ι Gotowa ściana wykopu, ściana była zbrojona dwuteownikami na wzór ściany berlińskiej osadzanymi w trakcie wykonywania ściany. Jest to bardzo szybka i wydajna metoda
formowania takich elementów

Na fot. 9 pokazano inną maszynę o odmiennej konstrukcji zębów skrawających. Wykonywała ona ścianę oporową (fot. 10) – obudowę wykopu o głębokości dwóch kondygnacji – zabezpieczającą jednocześnie przed napływem
wody z sąsiedniej rzeki. W terenie zurbanizowanym należy jednak zwracać uwagę na instalacje podziemne, które
znacząco utrudniają prowadzenie robót. Ściany wykonane technologią trenczerową mają grubość 30–60 cm.
Głębokość ścian może sięgać do 13 m, a w sprzyjających warunkach do ok. 15 m. Ich zastosowanie – ze
względu na dużą wydajność – będzie coraz powszechniejsze. Są już próby bezpośredniego posadawiania na
takim wzmocnieniu obiektów inżynierskich. Ze względu
na ciągły charakter ściany doskonale się nadają do obiektów liniowych. Z powodu możliwości wykonania elementów prostopadłych w planie istnieje szansa wykorzystania opisywanej technologii w posadowieniach rozległych
w planie, jak place składowe, płyty postojowe. Niestety,
ze względu na sposób formowania niemożliwe jest wykonanie elementu o wymiarach w planie mniejszych niż długość miecza, a w ogóle wykonywanie elementów o tylko
nieco większych wymiarach jest nieekonomiczne.
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Fot. Daylight Photo (Fotolia), chanelle (Fotolia), voddol (Fotolia), Thomas Sztanek (Fotolia)
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